OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila
27.11.2008 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh,
Jože Erjavec, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon
Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin
Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Štefan Ferenčak.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Lebar Igor,
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi,
Anton Kolarič – direktor podjetja Atrij Odranci, predstavnica Žiherinvest d.o.o. Moškanci,
gospa Melita Kelenc s sodelavcem Markom, Iztok Jerebic, strokovni sodelavec v občinski
upravi, gospod Matjaž Durič, predstavnik Panvita d.o.o. Rakičan.
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in prebral vsebino dnevnega reda, po točkah kot
so bile navedene na vabilu za sklic 17. redne seje. Ugotavlja, da je prisotnih 16 članov
občinskega sveta, zato se s sejo lahko nadaljuje in sprejema sklepe. Ker so vabljeni k
točkam gostje – direktor Panvite se opravičil zaradi odsotnosti in je namesto njega direktor
Panvite Ekoteh - Durič Matjaž, se predlaga obravnavo teh točk pred ostalimi. Za sejo se je
opravičil tudi svetnik Štefan Ferenčak, drugi se ni opravičil nihče.
Dnevni red daje župan v razpravo.
Simon Horvat je povedal, da z ozirom na to, da je medobčinski inšpektorat predlagal odboru
za urbanizem, da razpravlja o ideji za pilotni projekt zbiranja plastenk po sistemu od vrat do
vrat in odprtje zbirnega centra Občine Beltinci, se je odbor sestal in razpravljal in glede na
to, da je le-ta sprejel dva sklepa predlaga občinskemu svetu, da v proračun vnese finančna
sredstva, ki bodo predmet razprave, če se bodo prisotni odločili in podprli razširitev
dnevnega reda s tema dvema točkama. Obravnava teh dveh tematik se lahko uvrsti za točko
AD 15, Simon Horvat nima nič proti temu, daje pa na pobudo župana Milana Kerman tudi
predlog naslova in sicer »Idejna zasnova pilotnega projekta zbiranja plastenk po sistemu od
vrat do vrat« in odprtje zbirnega centra«.
Igor Adžič predlaga spremembo dnevnega reda v smislu opozorila, da se na sejo lahko
uvrstijo le točke, ki imajo podlage v gradivu-prišlo je namreč do nevšečnosti, katero so pozno
ugotovili, ker so gostje od daleč, se naj zamiži in se krši poslovnik v 22. in 25. členu in se da
besedo gospe in gospodu, ki predstavljata projekt in se naj v bodoče takim rečem izogne.
Verjame namreč, da bo podpora občinskega sveta, da se pokaže konstruktivnost, pozneje pa
želi razpravljati še o točki 10 – odlok za zaključnem računu za leto 2007-se podrobno
seznanil z gradivom in se je podrobno posvetil gradivu podjetja za revizijo Munera z državno
revizorko gospo Brigito Frlin-Novak in ker to gradivo v točki predstavlja edino podporo
gradivo, na podlagi katerega bi lahko podprli ali zavrgli odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ugotavlja, da je presenečeni, iz prakse prejšnjih let,
je bila gospa vedno na seji, skrbi ga tudi, da je navedeno nekaj podatkov v poročilu, ki
vsebinsko datirajo v leto 2003- da je občinski svet v nasprotju s statutom, kjer piše in je
dejanska slika, da je 18 članov in ne 19 kot je realno, da imamo nepoklicnega podžupana
nesistematiziranega ampak imenovanega. Iz vidika vsega navedenega Igor Adžič želi, da se
gospo Brigito Frlin Novak, brez kakršnih koli zlih namenov, pokliče na sejo sveta in se
skupno opravi kostruktivno diskusijo, da se bodo lahko iz prve roke lažje odločili. Ima pa še
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dodatni predlog, po praksi, da se točka pobude in vprašanje – za točko 6, ker je pod 15.
točko, vse ostale pa se potem smiselno preštevilčijo.
Župan Milan Kerman sprašuje prisotne, če je smiselno, da se zgublja čas na pobudah in
vprašanjih, ker je precej drugega dela- ne pravi, da ta točka ni pomembna, vendar nikjer v
nobenem zakonu ne piše, kje ta točka mora biti –to je tudi obrazložitev gospe Voduškove iz
istega gradiva o organizaciji sej občinskega sveta, ki so ga prisotni tudi prejeli domov po
pošti. Smatral je, da je resnega konstruktivnega dela dovolj in lahko točka pobude in
vprašanja počaka tudi na konec – do 21.00 ure so najlepši termini za delo, določene
razprave pa so tu, ki mogoče jim čas vzamejo-vendar samo sprašuje, ne trdi, občinski svet
sprejema dnevni red in nihče drugi.
Peter Gruškovnjak predlaga, da se iz dnevnega reda umakneta 6. in 7. Točka, ker želijo
odlok in soglasje k sistemizaciji ZTK Beltinci prepustiti novemu upravnemu odboru tega
zavoda in glede na gradivo, v katerem piše, da je UO ZTK imel 23. oktobra sestanek, kjer
sprejel vsebine, vmes pa je bila komisija za statutarna vprašanja in matični odbor za
gospodarstvo, podjetništvo in drobno gospodarsko nista o tem nič razpravljala in nista bila o
tem informirana. Utemeljeno je, da se ju umakne iz dnevnega reda – novi UO ZTK bo potem
predlagal spremembo odloka in sistemizacijo.
Predlog g. Adžiča, da se umakne točka o zaključnem računu proračuna in se pobude
vprašanja pomaknejo na točko AD 6 pod točko »Kadrovske zadeve«, vendar pa Igor Adžič
pravi, da se pomakne za to točko AD 6 točka »Pobude in vprašanja«.
Sprašuje župan, kdo je za to, da se točka AD 10 umakne z dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je: 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 264/IV:
Iz dnevnega reda 17. redne seje se umakne točka AD 10 – Predlog Odloka o
zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
Nadalje župan Milan Kerman predlaga glasovanje za predlog Igorja Adžiča, da se točka
»Pobude in vprašanja« uvrsti za točko »Kadrovske zadeve«.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 265/IV:
Točka »Pobude in vprašanja« se pomakne za točko »Kadrovske zadeve«.

Sledi glasovanje o predlogu svetnika Simona Horvata, da se na dnevni red dodatno uvrsti
točka »Idejna zasnova pilotskega projekta zbiranja plastenk od vrat do vrat« in odprtje
zbirnega centra.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 266/IV:
Na dnevni red 17. redne seje se uvrsti točka z vsebino: »Idejna zasnova pilotnega
projekta zbiranja plastenk od vrat do vrat« in odprtje zbirnega centra.
Glasuje se še o predlogu Petra Gruškovnjaka o tem, da se umakne z dnevnega reda točka 6.
Predlog odloka o spremembah odloka o ustavitvi javnega zavoda ZTK Beltinci in soglasje k
dopolnitvi kataloga delovnih mest javnega zavoda ZTK Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, proti: 0.

2

Sklep št. 267/IV:
Iz dnevnega reda 17. redne seje se umakne točka AD 6 – Predlog odloka o spremembah
odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZTK Beltinci

Glasovanje o umiku točka AD 7 – Soglasje k dopolnitvi kataloga delovnih mest javnega
zavoda ZTK Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep 268/IV:
Iz dnevnega reda 17. redne seje se umakne točka AD 7 – Soglasje k dopolnitvi kataloga
delovnih mest javnega zavoda ZTK Beltinci.
Dodatnih predlogov za spremembo dnevnega reda 17. redne seje ni bilo, zato je župan Milan
Kerman dal na glasovanje dnevni red kot celoto.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 269/IV:
Sprejme se spremenjeni dnevni red 17. redne seje in sicer:
1. Predstavitev izgradnje večnamenske dvorane v Beltincih in možnosti financiranja.
2. Seznanitev z gradnjo objekta za sprejem ŽSP 3 v bioplinarni Nemščak.
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Realizacija sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Kadrovske zadeve.
6. Pobude in vprašanja.
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota-skrajšani postopek.
8. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Komune Beltinci do.o.o.
9. Obravnava revizijskih poročil Računskega sodišča.
10. Potrditev razdelitve sredstev društvom iz proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
11. Ado-Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu-soglasje k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu izven mreže javne službe.
12. Petrol plin d.o.o–soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja.
13. Idejna zasnova pilotskega projekta »Zbiranja plastenk po sistemu od vrat do vrat«
in odprtje zbirnega centra.
14. Razno.

AD 1 – predstavitev večnamenske dvorane v Beltincih in možnosti financiranja
Pri tej točki je prisotna Melita Kelenc, predstavnica Žiherinvest, ki bo predstavila to točko
dnevnega reda. Na to tematiko so na skupni seji razpravljali odbori za gospodarstvo,
podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem, odbor za kulturo, šport in rekreacijo ter odbor
za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja, kjer se
nekako so dogovorili, da se predstavi projekt dvorane v izgradnji v Beltincih na sami seji
sveta. Tudi obstajajo primeri dobre prakse, ki se s tem tudi ukvarjajo, pravi župan Milan
Kerman in gospoda Kolarič Antona- projektanta, bo prav tako prosil, da bo razložil to
zadevo. Kratka predstavitev sistema in dvorane ter bodo prisotni na seji tudi odgovoriti na
vprašanja. Problematika v občini - kajti prišla je pobuda od sveta staršev in od drugih, da se
naj naredi dvorana. Prostorska stiska je ogromna, če bi ga imeli še enkrat več prostora v
dvorani kot ga je sedaj bi bila le-ta popolnoma zasedena. Športna zveza, ki ureja urnik je v
precejšnji zagati, ker je treba marsikatero dejavnost odpovedati, ker ni prostora, da bi jo
izvajali. Tudi pa je velik problem, ker za OŠ Beltinci-torej za naše otroke manjkajo 3 vadbeni
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prostori in ne morejo otroci vsi naenkrat imeti telovadbo na način, kot bi bilo potrebno,
kljub temu, da so nekje nad galerijo, v mali telovadnici – manjka v skladu z normativi, ki ga
je sprejelo Ministrstvo za šolstvo in šport še prostora in bi skušali predstavniki prikazati
možnosti financiranja. Brez da občinski svet sprejme sklep o začetku, se ne da narediti nič,
dalje pa se ne da nič narediti, ker je le-ta tisti, ki sprejema sklepe in nihče drugi. Pridobitev
nove večnamenske dvorane je zagotovitev manjkajočih prostorov za pouk športne vzgoje in v
tem primeru je to ena od prvih in osnovnih pridobitev, ki se jih želi zasledovati. Nadalje je
razvoj športno-rekreacijskih aktivnosti, gospodarstva, turizma tudi s pomočjo take dvorane
večji, kajti dobro vemo, da je v občini precej močnih klubov, ki igrajo tudi vidno vlogo in nas
predstavljajo v širši okolici in imamo pa tudi posameznike, ki tekmujejo v različnih rangih.
Nadalje pridobitev – je znatno povečanje kvalitete bivanja v občini, kar pomeni glede zdravja
in rekreacije, ki jo nekako propagirajo, ker bi v tem primeru oz. v tej dvorani bile možnosti
povečane in bi bilo več tega. Nadalje tudi razvoj novih klubov (rokomet, badbinton, karate,
judo, ples), nadalje bi pridobili prostor za fitnes center, ki je eden od sestavnih delov
modernih dvoran in možnost organizacije mednarodnih prireditev in tekem. V Občini
Beltinci si krajani in otroci zaslužijo, da se temu posveti nekaj pozornosti in se jih znati
pritegniti, da bi svoje aktivnosti izvajali doma. Šola Beltinci je ena največjih v Pomurju, to ne
smemo pozabiti. K tej športni dvorani, za katero se zavzemamo, da se zgradi, so dali pismo
podpore OŠ Beltinci, Športna zveza Beltinci,Judo klub Murska Sobota in Plesna šola Urška,
ki se zavzemajo za to, da bi se tudi pri nas ustvarjali klubi v tej smeri.
Gospa Melita Kelenc je za to na seji, ker bi držala prezentacijo in bi odprli debato in šli skozi
opcije možnosti financiranja. Kot občinski svet vedo bolje kot ona, da je možnost
financiranja z lastnimi sredstvi in sofinanciranje z evropskimi sredstvi na javnih razpisih
preko Fundacije za šport RS in Ministrstvo za šolstvo in šport ter nova oblika javno-zasebno
partnerstvo kot novost in posebna oblika financiranja o kateri bi se nocoj tudi pogovorili.
Pozdravlja župan tudi gospoda Marka, ki predstavi primere dobre prakse, ki so v Sloveniji
tudi že izvedeni. Na osnovi idejnega projekta, kot je nadaljevala gospa Melita Kelenc, so
pripravili številke in ocenili investicijo, ki znaša 3.840.000,00 evrov in vsebuje ddv. Narejeno
je namensko – gradbena, inštalacijska in obrtniška dela predstavljalo 85 % zneska, oprema
take dvorane pa 15 %. Šli so skozi opcije, kako si občina lahko privošči tako dvorano, torej
ob novosti – javno-zasebnega partnerstva. Predlog je podelitev stavbne pravice-zakaj
investitorju? Prvi razlog – v gradivu so prejeli prisotni, kaj pravno pomeni stavbna pravica –
lastništvo zemljišča skozi celoten postopek obdobja trajanja podelitve stavbne pravice ostaja
v lasti občine Beltinci. Občina podeli samo stavbno pravico investitorju. Nadalje drugi razlog
je, da je investicija financirana s strani zasebnega partnerja-gre za zasebni kapital. Občina
bo za uporabo te večnamenske dvorane plačevala mesečno najemnino in ta bo v določenem
znesku, ki ga navede zasebni investitor-nekje 38.000 evrov dodaja Ivan Mesarič med
razpravo gospe Melite. Kot je gospa Melita nadaljevala v svoji razpravi, ima občina ves čas
možnost brezčasnega odkupa – delni odkup ali v celoti. Občina je tudi upravičena do
odškodnine za uporabo stavbnega zemljišča. Po pretečenem obdobju na podlagi finančne
analize se zdi bolj smotrno lastništvo tudi tega objekta preide v lastništvo občine. Nadalje je
bil predstavljen analitični prikaz financiranja za dobo 10 let in občinski svet bo odločil
dejansko ali bo doba financiranja 10 ali 15 let-to je najbolj pogosto obdobje, da je zanimivo
za partnerja javno zasebnega partnerstva. Če se odloči občina za 10 let pomeni mesečni
znesek 52.768,00 evrov-so informativni realni izračuni in dejanska vrednost bo šele, ko bo
izbran najugodnejši ponudnik. Cena pomeni, 633.217,00 evrov letno, kar pomeni, da bi
občina imela 108 obrokov – prvo leto se gradi nato 10 let se plačuje – 5.698.956,00 evrov
sredstev. Nato se pogleda za dobo 15 let-so znesku tukaj malo nižji in sicer – eno leto
najemnine 38.990,00 evrov, kar pomeni letno 467.890 evrov, za 15 let 6.550,473 evrov. Sta
dva najbolj pogosta primera in je odločitev občinskega sveta in glede na stanje in zmožnost
proračuna, kar je smotrneje. Glede na to, kaj je vse potrebno – potreben je sklep, da s tem
soglašajo oz. da to želijo, nato ko se začne s prvimi postopki – je cenilni zapisnik, da se
ugotovi višina odškodnine na m2 tega stavbnega zemljišča – zasebni investitor plača
odškodnino, da bo uporabljal zemljišče ter pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je že v teku
ter priprava PZI dokumentacije. Ko je projekt za izvedbo pripravljen se lahko naredi razpis in
se začnejo iskati zasebni investitorji. V tem razpisu je naveden pogoj za gradnjo objekta in
vse zadeve (definicija najemnine, definicija odkupnih vrednosti-koliko bo odkupila to
dvorano), naslednji korak je z pomočjo občinskega sveta pogodba, ki se sklene z
investitorjem, najemna pogodba z najemnino in zaključek uradnih postopkov in pristop k
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realizaciji. Realni terminski plan – sklep občinskega sveta, december in januar gradbeno
dovoljenje in cenitev zemljišča, priprava PZI načrtov, februarja poziv za Uradni list povabilo
investitorjev, marec in april odpiranje ponudb, maj končni ponudnik izbran in se podpiše
pogodba v obliki stavbne pravice, junij in julij začetek gradnje športne dvorane, in december
januar 2009 zaključek gradbenih del, marec 2010 oprema in zunanja ureditev, april in maj
2009 predaja objekta v uporabo. Nato je gospa Melita predala besedo kolegu, ki je predstavil
podobne primere dobre prakse – podobni projekti – 3 ključne projekte: 1. specifičen obnova
mestno gledališče na Ptuju – ima posebnost je bila stavbna pravica podeljena na samo
zgradbo, ki je stala in je eden prvih primerov, kjer se je projekt uspešno zaključil, drugi
specifičen projekt pa je novost glede vidika stavbne pravice, ki je sestavni del javnozasebnega partnerstva ali Dornava večstanovanjski objekt Vila pri Lipi – je nizko-energijski
objekt – saj se vse vrši v smeri prihranka energije, ki je ekološko naravnan, naslednji tretji v
najbližji bližini je športno-izobraževalni center Ljutomer – 4000 m2 je to tak primer, ki se
lahko primerja oz. zgleduje z projektom planiranim v Občini Beltinci.
Župan se je nato zahvalil predstavnikoma, ki sta predstavila investicijo, čeravno imamo v
občini prioriteto – izgradnjo kanalizacije. V občini imamo priložnost, da pridemo do take
dvorane v doglednem času, prvi način za lastna sredstva je vprašanje, v kakšnem roku se jih
bo lahko prišlo. Župan Milan Kerman še pove, da je javno-zasebno partnerstvo novost v
domovini, v svetu sicer ne, pred dobrim časom min. Podobnik odprl postavil temeljni kamen
za čistilno napravo v Šentjerneju in je takrat poudaril, da je to primer, kako občine lahko
pridejo do nekih infrastrukturnih objektov kljub podhranjenosti s financami. Dobre prakse
so še Vrtec Šentilj. Mora župan še povedati, kar je gospa Melita povedala o dodatnih
sredstvih, z ravnateljico OŠ Beltinci je namreč sam bil na ministrstvu za šolstvo, kjer so
jima dali vedeti, da ministrstvo razpisuje za nakup športnih objektov – to pomeni, da
ministrstvo kupi prostor za normativ šole, to so nepovratna sredstva, ki jih ima v razpisu in
bi se lahko na tisto štartalo kot je bil predčasno odplačilo bilo povedano, tako bi ministrstvo
odkupilo del dvorane in bi se njim zmanjšal obrok odplačila, kar še obstaja poleg vsega
ostalega, kar je bilo povedano.
Anton Kolarič, predstavnik podjetja Atrij Odranci – projektant je pojasnil samo strukturo
stavbe in sicer je povedal, da bo – v pritličju 1883 m2 od tega 1313 dvorana, 761 m2 v I.
nadstropju, II. nadstropje 52 m2 kar skupaj znese 2700 m2, od tega ima dvorana skupaj
predvideno 1122 sedežev, ki so različno – bi bili takrat, ko je odprto igrišče odbojke ali
košarke, ko je rokomet, se tribune skupaj potegnejo. Objekt leži lokacijsko ob OŠ, bistvo bo
povezan v etaži s prostori OŠ, da bo možno pouk peljati skozi po suhem v oz. do dvorane.
Istočasno je dostava po cesti mimo črpališča in tam so parkirišča tudi predvidena, zaradi
same dvorane in lokacije bo poseg delno v obstoječi športni center in se bo steza zmanjšala.
Župan odpira razpravo na to tematiko.
Peter Gruškovnjak je povedal, da je odbor za družbene dejavnosti obravnaval to temo in so
se enotno strinjali, da je za zagotovitev standardov za OŠ in naših otrok potrebno pristopiti k
izgradnji dvorane, niso se spuščali v podrobnosti in tudi ne na finance se niso spuščali, naj
ta občinski svet moral prejeti ob tej predstavitvi gradivo z finančno konstrukcijo in skicami,
kjer bi naj objekt stal. Ker tega ni, je njegovo osebno mnenje, da se sprejemanje sklepa
prenese se na naslednjo sejo, ko bo več oprijemljivega o čemer se lahko pogovarjajo. Ve, da
so potrebe kanalizacije in dvorane za otroke, ampak ob tej predstavitvi bo težko ob
intenzivni gradnji kanalizacije 2009 iti v za pol mio evrov odkupa te dvorane. Ministrstvo bo
šlo v investicije, če je potreba za zadovoljitev kar predstavlja 1/3 sredstev se zmanjša najem,
glede dvorane ni mogel nič povedati projektant, bi se moral bolj pripraviti, stvar je taka, da
so možne rešitve, kar je govoril tudi na tistem skupnem sestanku – tako tehnološke, tako pri
gradnji in druge.
Gospa Melita je dala odgovor, da se je treba zavedati, da je to tipična klasična gradnja, saj so
vsi kdaj gradili hišo in so si zastavili nek znesek, včasih pa so potem ugotovili, da to ni
realna slika. Oni na podlagi idejnega projekta ne morejo narediti natančne konstrukcije, ne
bodo šli v razpis in pridobili 3 ponudnikov, ki bodo na podlagi projekta za izvedbo dali
finančno sliko, pred tem se ne more slike dati, oceni se lahko vrednost, to je, da so šli na
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banko in so naredili finančne izračune, poiskali partnerja in dobili finančno sliko kot je. Je
pa res, da brez prvega koraka ni drugega in naslednjih korakov, dejstvo je, da če danes ne
bodo sprejeli sklepa in če ne bodo javno pozvali ponudnikov, da dajo finančne predloge,
telovadnice ne bodo gradili.
Predstavniki podjetja so - promotor, ki pripravlja postopke za razpis da bomo dobili
investitorja, popravlja župan Marjana Maučeca, ki je pozdravil vse prisotne in »investitorja«
kot je povedal, vendar pa na koncu po obrazložitvi dodaja, da če investitorja občina še nima,
potem pa tako ali tako… enostavno ne razume vsega nocoj. Na sejo se je peljal z
optimizmom in vedenjem, da seje že 2 meseca niso imeli, sedaj tu pa izve, da so prišli k tej
točki brez enega papirja z dvema črtama narisanega in naj se na podlagi tega kar tako
odločijo za 6 mio evrov veliko investicijo? Kateri od prisotnih si upa za to dvigniti roko,
vsaka mu čast. Ne ve, če je v tej sobi kakšen duh, kolikokrat se namreč sliši, češ, da če se
sedaj to ne naredi, bo ne vem kaj – navedel kar nekaj grozilnih primerov, iz katerih tudi ni
bilo nič. Sedaj se je vse sprejelo pa se ni nič naredilo, tak objekt in priti pred občinski svet
brez papirja in stavka, to ni v redu. Prav tako sliši, da se je že dogajalo marsikaj (tudi so se
pridobila pisma podpore in samo 4? Sam je v stanju pridobiti v roku treh dni urediti, da da
vseh 50 društev in zvez v občini, ki bodo ta projekt podprl. Meni, da ni problem za podporo,
ampak kdo bo to plačal in na kakšen način, to je vprašanje? To je 2000 evrov na dan 10 let
plačevati, vsak bi se šel zgodbo. Predstavnik gospod Marko je prikazal le 2 primera, pa se
jih je zgodilo najmanj 1000, kjer je občina dobila oz. pridobila državna, evropska - iti pred
svetnike z grožnjo, to je neresno. So zaradi vljudnosti jima pustili, da sta zadevo predstavila,
nek papir so dobili svetniki na mizo za dati stavbno pravico, ali se kdo zaveda, kaj to
pomeni? Še sedaj pozna ljudi, ki so v Gančanih ožigosani dve generaciji zaradi nekakšne
nespametne zadeve oz. odločitve nekega dedka in kažejo nanje s prsti, pa zanamci za to niso
nič krivi. Posvetiti se temu, da se lotiti kanalizacije do konca, to pa v kolikor je možno pa
pripraviti vsaj v situacijo da bo občina imela 20 ali 30 % sredstev, ampak z določenimi,
jasnimi možnostmi. Ne vemo, kako bo s kanalizacijo – to si ne more občina privoščiti-tako se
ne morejo pogovarjati. Normativi so tudi manjši - otrok je tudi manj, kot se bo dvorana
delala – pred časom niso mogli najti sredstva, da bi se plačalo za čistilca za čez vikend, sedaj
pa samo naenkrat ima občina toliko denarja. Sam ne želi o tem razpravljati in taka
nepripravljena točka na dnevni red naj več ne gre brez gradiva.
Župan Milan Kerman je opozoril Marjana Maučeca, da zadnjič ni prišel na skupno sejo
odbora kot predsednik svojega odbora za kulturo, šport in rekreacijo, saj je bil sklicatelj
tistega odbora – Marjan dodaja repliko, ker je povedal, da ne bo šel na sejo, če ne bo
gradiva, ne more kot sklicatelj biti verodostojen in tajnici je to tudi povedal, če gradivo bo
na sejo prišel, drugače ne. Na seji bilo gradivo predstavljeno dodaja župan vsem prisotnim,
dodaja župan Milan Kerman.
Gospa Melita daje pojasnilo, da je občinski svet tisti, ki odloča, nima s tem problema, je pa
užaljena, da dejansko rečejo, da so le 3 primeri- jih je pa veliko v Sloveniji in jih bo vedno
manj, ker tisti, ki se tega prvič tega lotevajo imajo nekaj od tega. Finančne situacije občine
Beltinci sicer ne pozna, je pa to, kar je prikazala edina možna pot, da se to zagotovi, naj se
prebere sklep-je prej povedala, je samo začetek postopka, če se občinski svet odloči, da ne
bo izbral nobenega ponudnika, je to njihova pravica in ne rabijo nikomur podariti stavbne
pravice, je pa potrebno začeti postopke, da se vidi če so interesenti in koliko jih je in v
kakšni višini so pripravljeni to investicijo financirati oz. realizirati.
Igor Adžič je povedal, da je v besednjaku enkrat vesel, dvakrat pa razočaran in užaljen. Vesel
je v tem, da bi tako telovadnico rad sam imel že včeraj kot Beltinčar, saj bo v njegovem
kraju. Ko je bil sestanek ni bilo gradiva, ni bilo tako, da se pošlje s sklicem – naj vprašanje
pove in ne polemizira z gradivom, držati se poslovnika, tudi gospa Voduškova je dala
navodila, da se je treba držati poslovnika, je med razpravo povedal Igorju Adžiču župan
Milan Kerman. Županu Igor Adžič replicira, da ima pri tej točki sam pravico na 5 minut
debatirati in se če se drži tematike in bo ta čas tudi izkoristil. Vendar pa župan Milan
Kerman pravi, da v kolikor se razpravljalec ne drži teme se mu lahko odvzame beseda.
Kršeni je poslovnik dodaja Igor Adžič - v skladu 22. in 25. členom Poslovnika – nekdo se
postavlja nad zakone, in ker ni bilo gradiva v sklicu seje niti naknadno do same seje, se na
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redni seji ne more sprejemati sklep ta točka se ne bi smela obravnavati. Razočarani je, saj
sta se pred 2 leti sestala na nek četrtek (II. krog volitev) dva kandidata in je desni na njegovi
strani povedal, da ima projektno dokumentacijo pripravljeno za ta projekt in se je na
ministrstvu za izgradnjo telovadnice izpogajal – sam ima doma posnetek -župan prosi Iztoka
Jerebica, da prinese v sejno dvorano takratno prijavo na javni razpis, da se ne bo širilo
demagogije. Nadalje prosi Igor Adžič župana, da ga kot sogovornika ne prekinja, župan
Milan Kerman pa še svetniku Marjanu Maučecu pove, da lahko doma maha in maha nad
ženo in komerkoli nad njim pa ne bo - Marjan Maučec replicira, da naj se župan obnaša
normalno. Igor Adžič nadaljuje svojo razpravo v smislu, da se najde neka konstruktivna
rešitev tudi dialog, sklep če se bo kakršen koli sprejemal, opozarja, le-ta ne bo zakoniti, neke
možnosti, ker se najema kredit za izgradnjo kanalizacije, da se pokriva tekočo likvidnost in
vsekakor je tisti, bi podprl, le če bi bila zadeva užitna, ko bo dobil finančni načrt za vsa tista
leta, dokler bo to zadolžitev občine – zasebno partnerstvo ne more take zgradbe ne na
poslovni in ne na finančni leasing kupiti, kajti z vsakimi javnimi objekti ni dovoljen pravni
promet po zakonu in to je le varianta in je sprejemljiva za lastne vire in je zato najdražja in
kar se vsega tega tiče. Je tudi razočaran, ker sedi kot predstavnik občine v Svetu OŠ Beltinci
in ki bi naj kot posvetovalno telo dobilo informacijo, saj so oni kot organ odločanja v šoli, a
oni te obravnave na svetu šole sploh še niso imeli. Poleg tega mu je tragika, da vsi ti svetniki
so najvišji organ odločanja in kar se jim je zgodilo? Napravljeni so namreč bili za bedake
(društva vsi so bili informirani), oni kot najvišji organ odločanja pa o tem niso vedeli nič.
Nekatera društva niti nimajo v naši občini sedeža, ker komercialno na trgu nastopajo, oni pa
so lahko vse izvedeli pred člani sveta in ki ne bodo dodali nobenega evra k investiciji in so
bila poučena o tem projektu. Naj se sprejme, naj se postavijo pred izziv in upravni postopek
bo pokazal, če je to danes pravilno ali ne.
Župan Milan Kerman se je zahvalil Igorju Adžiču za razpravo in ga tudi prosil, da pride
pogledat prijavo, ki mu jo je v tem času prinesel občinski strokovni sodelavec, Iztok Jerebic.
Igor Adžič se je županu zahvalil, da mu je ažurno pokazal to, vendar ni mu pokazal pogoje,
ki so bili noter navedeni oz. razpisani, vendar pa kot župan rad govori, takrat je bilo
konkuriranje oz. za razpis, da bi država financirala telovadnico tudi opremo in izgradnjo,
župana prosi, da naj svetnikom ter občanom pove, s kolikimi evri je bila občina uspešna na
tem razpisu.
Na tem razpisu nismo bili uspešni, se je pa postopek moral začeti, odgovarja Igorju Adžiču
župan Milan Kerman. Dobro bi bilo, kot mu pravi, da bi se enkrat napil vode pri izviru ne pa
v gnojnici, kjer je izliv odplak noter in če bi prišel k izviru, bi se mu pokazalo, povedalo in
razložilo, kako se streže tem stvarem, ker marsikaj leta 2006 ni vedel, čeravno je bil 4 leta
podžupan. Mu je zelo žal, da mu mora to povedati, kot tudi to, da je širil demagogijo tukaj
po celi črti, da ne bo kakšne hujše besede uporabil. Zakaj? Župan Občine Beltinci ni nikogar
pozval, da naj da pismo podpore, niti z občinske uprave ni nihče nikogar pozval. Župan
Občine Beltinci je bil poklican na svet staršev, ki je dal prvi pobudo, da se pri tej OŠ nekaj
naredi. Tudi v letošnjem letu, kot je na odboru povedal, je že kar dvakrat napisal pismo, da
se naj zadeva premakne iz mrtve točke. Župan je šel pred svet staršev, da jim je objekt
predstavil. Člani sveta staršev, ki so v različnih klubih, so se sami potrudili in takšna pisma
podpore tudi priskrbeli. Gospodu Maučecu odgovarja, da lahko tudi sam takoj uredi, da 55
društev, da dajo podporo, pa ne bo. Ker so to prišli spontano, to želi samo dodati. Nadalje
pove, da so pripravili, kar je za prvi korak možnosti in je občinski svet tisti, ki naj pove, da
se poskuša iti v to zadevo ali ne. Občinski svet je tisti, ki bo povedal in niso nikomur nobene
škode naredili. Projekt, ki se je začel kot idejni projekt leta 2006 delal, je tako daleč, da bo
ostal kot razvojni projekt na zalogo, ki so jih iz države vsi govorili, da naj jih občine imajo, da
lahko takoj pristopimo k razpisom in v tem bo ostal tak. Na tej seji ni niš škode ni bilo
narejeno.
Gospa Melita želi glede razpisa za opremo kot je bilo prej povedano v razpravi dodati, da je
potrebno imeti najprej telovadnico-ne čudi se, zakaj občina ni bila uspešna na razpisu, ker
ni bilo pogojev, je pa v redu, da se občina prijavi, saj tako vedo, da obstajaš in da sodeluješ
in da imaš interes.
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Martin Virag, pove, da tako kot tisti, ki so bili na seji prej omenjenega odbora, kot tudi drugi
vedo njegovo stališč – pa ga bo ponovil. Ne glede v kakšni obliki in o čem se bo glasovalo,
sam ne bo glasoval iz preprostega razloga, ker se mu ta telovadnica tako velik objekt ne zdi
primeren pri šoli. Če imamo denar, kot očitno eni mislijo, da ga imamo, je prepričani, da ga
nam bo dosti premalo, ker manjša varianta 447.000,00 evrov plačati k temu je dodati
stroške vzdrževanja te telovadnice in če se šola zaveda, da bodo te stroške tudi oni kriti.
Vsekakor, ko je bil v KS bil izvoljeni v Svet KS, so nekateri rekli, da bo sedaj vse za šport
namenjeno, ker bo on predsednik. To poudarja, ker želi, da bi imeli tako telovadnico, vendar
pa kot je že večkrat rekel, da si ne moreš kupiti velik avto, če imaš denar za majhnega, to
želi ponovno poudariti. Ena točka je tudi, kjer KS-i gradijo kanalizacijo prizadevajo, da bi
proračun občinski obremenile z stroški dejansko obnove cest, kjer kanalizacija bo. Če se vse
skupaj sešteje pri 6 mio evrov proračuna občine, kjer je 1,7 mio nekje investicijskih
sredstev, ne ve, če se upa v tak projekt iti, on glavno o tem glasoval ne bo. Noče imeti
bremena za naprej, da bi mu nekdo rekel, češ ker je bil za telovadnico 2 ali 3 vasi niso prišle
do kanalizacije.
Jožica Pucko ima vprašanje, če se že delajo načrti, če jih g. Kolarič že dela za ta projekt? –
župan Milan Kerman svetnici daje takoj odgovor in sicer ji želi povedati, da je potrebno
vedeti tudi zgodovino tega in sicer: leta 2006 leta preden smo se prijavili na razpis naredili
idejni projekt, na osnovi njega se lahko prijavili. Načrti se delajo ves čas naprej, se
izpopolnjujejo, da jih imamo na zalogi, da je kakšen projekt pripravljen, da ko je razpis
zunaj. Ker če bo projekt naročil šele takrat, ko bo razpis že objavljen, je zamujeno. Tudi letos
se je občina prijavila na Fundacijo za šport, ker letno je potrebno obnavljati, je predpogoj, za
prijavo na ministrstvo-v razpisih so vedno povezave. Vendar pa Jožica Pucko dodatno
sprašuje, zakaj občinski svet ni bil seznanjen s tem, da so načrti potrebni za te razpise, da
so načrti potrebni? Župan ji odgovarja, da se načrti od leta 2006 naprej delajo in je potrebno
vlagati v razvoj -ona to razume, vendar če se pogleda drugače, so to precej veliki stroški.
Peter Dugar meni, da vsi ki so prisotni imajo interes in so za to, da bo treba v naši občini
postaviti telovadnico, ker je obstoječa res premajhna, ampak je bilo danes zelo klasično in
vsem dojemljivo prikazano, kaj ta stvar pomeni, kaj ta zgodba stane. 3.804 mio evrov je
samo zgradba, ampak zbode v oči drugo-10 ali 15 let kar je, skoraj ena telovadnica nas
stane dodatno, če se gre v to varianto. Po navadni kmečki logiki meni, da si v to jabolko
nihče ne bo upal ugrizniti. Sam je prepričan, da se dajo najti tudi druge variante
financiranja in ne bomo občino zavrli v razvoju, če se ta projekt pomakne malo naprej in se
išče tudi druge variante financiranja. Ni obveze kot dodaja župan in se strinja z Petrom v
tem, da občino ne bomo zavrli v njenem razvoju.
Iztok Jerebic je v nadaljevanju prisotnim pojasnil, da je zadeva z razpisi taka, da do leta
2006 je bilo za kandidiranje zadosti imeti idejni projekt. V lanskem letu pa se je to
spremenilo, pa si moral imeti gradbeno dovoljenje za prijavo – zato tudi razlika v tem, da je
bilo potrebno naročiti PGD dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Nadalje kar pa je, da se
povezujejo razpisi, kar je res. Fundacija za šport ima razpis zunaj ponavadi meseca oktobra
(dobiš lahko največ do 30 % sredstev), novembra, ministrstvo za šolstvo za šolski del v
mesecih januarja ali februarja, min. za športni del, maj junij. Vsi razpisi se povezujejo in na
vsakem lahko dobiš nek procent- 20 – 25 % vrednosti investicije pa lahko pridobi občina
sredstev preko ministrstva v obeh delih. Če bi nam uspelo vse troje povezati bi prišli do
maksimalno 50 % sredstev sofinanciranja za projekt-to so želje, ker se teritorialno gleda in
je v naši regiji Ljutomer, kjer so dobili ¼ za opremo in za igrišče ter okolico kandidirajo in so
mogli iti v fazo večih let razpisov. Kar se tiče projektov na zalogo, na noben razpis se ne
moreš prijaviti, če gradbenega dovoljenja in predračun za izvedbo del.
Igor Adžič želi še povedati, da na takratni skupni seji odborov, ker občanom ni bila
predstavljena varianta, so se pogovarjali o tem, da bo pozicioniranje te telovadnice na
zdajšnjem obstoječem košarkaškem igrišču, delno rokometnem igrišču in seveda skrajšana
bo steza. Zanima ga če so promotorji in občinska uprava že naredili kakšno projekcijo teh
stroškov, ki bodo te zadeve – baje je bilo takrat na seji povedano, da bi bila skrajšana na
300 m, nadomestna parcela ali na njivi proti Gančanom (ki naj bi bila v denacion. postopku)
– če so poiskane rešitve in v kakšni višini so ovrednotene? Župan mu daje odgovor, da je
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potrebno začeti postopek in zato niso še narejene. Če se z njim ne začne-že sedaj nastajajo
stroški in prisotni mu očitajo, kaj pa če bi še z dodatnimi projekti stroški kopičili, le kaj bi
bilo pa potem? Kar se namreč ovrednoti, mora biti svežega datuma, če se postopek začne se
začne ali pa ne.
Ivan Mesarič je rad, da je župan agilen in ga podpiral bo po tej plati, da dela naprej-škode
bistvene ne more narediti, lahko pa v bistvu kaj dobrega naredi. Gospe Melinti pa pravi, da
se čuje, da se približuje neka kriza, sam je financer, a se do podrobnosti še nič ne ve. Je
zadnjič svoje tri kolege zdravnike doktorje ekonomije poslušal, niso glih bili pozitivni glede
krize – gradbena dela bodo zaradi vsega tega vsaj za 30 % padla in bo druga slika pri tem
projektu kar bo tudi za županova prizadevanja dobro in ve, da je promotor vešč in da bo
znal vkalkulirati to tudi v projekt in bo znesek nižji. Ljutomerska telovadnica je velika 4000
kvadratov, naša 2700 kvaddratov in je mesečna najemnina ista-ne bo to problematiziral.
Podpira župana, da išče te stvari, vendar pa ga prosi, da svetnikom da ta čas, ki jim je (kot
so povedali Marjan, Igor in tudi Martina Viraga razume) potreben, saj so povedali, da
finančne konstrukcije naše občine so pomembne. Bodo zahtevali, da bo občinska služba
računovodska letni plan finančni pripravila, kjer bo vključila tudi bodoče finančne odlive za
telovadnico. Meni, da bo sklep sprejeti v doglednem času, vendar pa se je župan nekako
nerodno zraven spravil z upravo, ker so na odboru že povedali tudi, da so pod težo te
odločitve. Potem pa še župana spomniti želi na funkcionalne stroške, ki se bodo pojavili.
Šola bo z 1/3 večjo kapaciteto prostorov delovala in prinese povečane materialne stroške
mora kriti in prosi od župana in uprave strpen pristop, da takoj se ne spravi sveta proti in
se ga ne dirigira, ker gradiva ni bilo priloženega, je klical svojega svetovalca Adžiča in mu je
le-ta povedal, da po nekih pravilih tih dveh točk ne bi smelo biti na dnevnem redu. Vendar
pa so bili uvidevni člani sveta zaradi prisotnih gostov. Uprava bi morala dati svetnikom
potrebno gradivo.
Po razpravi župan prebere vsebino predlaganega sklepa in sicer, da se občinski svet
seznanja s pomenom in postopkom o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih parc. št.
1391 in 1392, k.o. Beltinci, za izgradnjo večnamenske športne dvorane in s tem postopkom
strinja.
Peter Gruškovnjak je župana spomnil, da je predlagal v sprejem sklep, da se sklepanje o tej
točki dnevnega reda prenese na naslednjo sejo sveta – predlaga, da se o njegovem predlogu
glasuje. Vendar pa mu župan odgovori, da se bo danes sklenilo – vendar če vztraja ampak
ne ve, kakšen smisel ima-ker gradiva za naslednjo sejo tudi ne bo – edino, da se to da na
papir, kar je bilo prezentirano, dokler se postopek ne začne.
Gospa Melita dodaja, da se ne gre pri tem za podelitev nobene stavbne pravice, ampak da
gre za začetek postopkov, da se da razpis ven, da se bo videlo, če se kdo prijavi in kakšno
ponudbo bo dal. Če se s ponudbo ne bodo strinjali, jo lahko gladko zavrnejo, s tem sklepom
se ni podelilo nikomur nobene stavbne pravice. Če je sklep dvoumen, pa se naj spremeni
formulacija le-tega.
Ivan Mesarič replicira v tem smislu, da gospa Melita sedaj ne paše več zraven, župan ji je
sicer lahko dal besedo, vendar pa je od tega trenutka naprej med županom in svetniki. Prosi
župana, da naj kredibilnost sveta ohrani in ne strinja se s tem, da se jim da v vabilu pri
točki dodatek, da je to le informacija za povrh še brez gradiva, potem pa na mizah najdejo
sklep – le to je sporno in on tega ne more. Včasih je župana gledal kot svetnika in bi bil sam
verjetno tudi proti takemu načinu dela, saj niso otroci. Finančno konstrukcijo občine bo
finančna služba morala narediti, ker drugače sklepa sveta ne bo dobil, dodaja Ivan Mesarič
med razpravo o glasovanju.
Peter Gruškovnjak vztraja pri svojem predlogu sklepa in župan ga daje na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:15, PROTI: O.
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Sklep št. 270/IV:
Odločanje o izgradnji večnamenske dvorane v Beltincih in možnosti financiranja se
preloži na eno od naslednjih sej občinskega sveta.

AD 2 – seznanitev z gradnjo objekta za sprejem ŽSP 3 v bioplinarni Nemščak
Pri tej točki je gospod Durič Matjaž, direktor Panvite-Ekoteh d.o.o. pozdravil vse prisotne in
pojasnil, da od občinskega sveta ne bo zahteval sprejetje nobenega sklepa. Želi pa jim
predstaviti investicijo v skupini Panvita d.o.o., ki se odvija ta čas. Odločili so se za radi lažjih
logističnih poti in ker želijo tudi privarčevati v gospodarski družbi, da zgradijo dodatno halo
za sprejem stranskih živalskih proizvodov. Kot večina ve, da je Bioplinarna Nemščak
uporablja za svoje obratovanje svinjsko gnojevko, koruzno silažo in stranske živalske
proizvode oz. klavniški odpadki iz mesne predelave MIP Gornja Radgona in iz Agromerkurja
Murska Sobota. Te klavniške odpadke bodo v hali ločeno zbirali. Ta hala bo velikosti 20 x 16
metrov , zgrajena bo v neposredni bližini bioplinarne na parceli, kjer je že sama bioplinarna.
Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, pripravljalna dela so se že začela. Ne bo šlo za povečanje
ampak glede na obstoječe glede na okoljevarstveno dovoljenje, katero so si pridobili že pred
samim začetkom izgradnje bioplinarnem. To bo le hala, kjer bo sprejemni jašek z t.i. polžem,
ki bo peljal naprej odpad na obstoječo bioplinarno. Vrednost investicije znaša nekje 700.000
evrov in bi naj bila izgrajena do konca meseca februarja 2009, če bo vreme dopuščalo.
Kako je z dodatnim vplivom na okolje, sprašuje svetnik Stanko Glavač?
Gospod direktor Matjaž Durič mu pove, da se bo hala zgradila ob bioplinarni bodo vsi vodi,
prezračevanje, kanalizacija in vse drugo je vezano na bioplinarno. Dodatnega vpliva na
okolje ne bo, k večjemu se bo zmanjšalo, trenutno ne morejo določene tovornjake spraviti
noter, ko pripeljejo klavniške odpadke. Ne bi smelo bolj smrdeti kot doslej.
Ivan Mesarič ima posredno vprašanje in je veseli, da ga je spoznal-pri dejavnosti ga moti, da
so njim kmetom in vasem postali partner, ker njihovi traktorji in velike prikolice se vozijo po
njihovih poteh pa nima nič proti, rad bi bil, da bi bili tudi partner pri zavažanju poti, glede
na to, da je kot relevantna oseba prisoten direktor na seji – uprava in direktor se naj
povežejo, da so partnerji tudi pri tem. Glede tega se direktor strinja, da če je prišlo do škode,
da je korektno, da se odpravi – uprava naj pride do njih da se pogovorijo in se bo saniralo.
Župan Igorja Adžiča poziva, da mu prisluhne, saj se prijavlja k razpravi in sicer pove, da
podpira Ivana Mesariča, dodatno pa opozarja, da tovornjaki, prosijo, da povedo šoferjem, da
naj državne ceste uničujejo in ne občinske-le-ti si skrajšajo namreč pot skozi Bratonce,
skozi Lipovce in Gančane. Direktor Durič Matjaž, pravi da sigurno sedaj niso njihovi vozniki
z traktorji in prikolicami, ker so sami z delom na njivah zaključili pred dvema tednoma,
ampak so to last Kolar bioplinarna Logarovci in se naj kar nanj obrnejo. Ivana Mesariča pa
še zanima, kako je z kolesarsko stezo Lipovci-M.Sobota – o tem pa ne more sam reči nič.
Srečko Horvat želi pitati župana, če se ve, kakšno je bilo stališče zbora krajanov v Ižakovcih,
ker jim je bila gradnja prikazana in kako pravijo tam.
Gospod direktor je prisotnim predstavil sam postopek izdaje gradbenega dovoljenja za ta
objekt. Vse postopke so peljali tako kot pred leti za bioplinarno tako tudi za to halo, preko
ministrstva in ne preko UE. Po novem Zakonu o graditvi objektov je občina avtomatsko
pozvana pri vsaki investiciji, da sodeluje kot stranski udeleženec in se jo povabi. Tudi občina
se je povabilu odzvala in tudi KS Ižakovci – na ministrstvu je bila ustna obravnava o tem in
so se zmenili, da bodo z izdajo gradbenega dovoljenja počakali in bo investitor predstavil
krajanov in bližje živečim krajanov Ižakovec, pred tremi tedni je bila razprava ki je bila
burna in glasna ter so sprejeli sklep, da se ne strinjajo z tovrstno investicijo v KS. Stališče
ministrstva pa je in tudi zakon tako predpisuje, da ta sklep občine ali KS-torej njuno mnenje
ni zavezujoče pri izdaji gradbenega dovoljenja ampak je samo kot mnenje. Tako se bo
mogoče kdo iz Ižakovec tistih 30 ali 40 vaščanov, ki so bili takrat prisotni na zboru čudilo,
zakaj temu tako, pa so sprejeli sklep, ki pa ni za ministrstvo zavezujoč in se investicija
nadaljuje-po projektih investicija ne bo negativno vplivala na okolje in zato je bilo gradbeno
dovoljenje tudi izdano.
Srečko Horvat se sprašuje, če se mogoče ne bojijo, da bi se jim tukaj pojavila zgodba, ki se je
že zgodila investitorju Goriško, kjer so imeli dokumentacijo in so bili ljudje proti. Gospod
Durič pove, da je možno tudi to, da iščejo ljudje svojo pravico – svoje postopke so peljali
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legitimno in pravilno tudi pri tem projektu, občina in KS sta bili povabljeni, kot zakon pravi
pač pravi. Gradbeno dovoljenje so pridobili in po njem delajo – morajo biti na vse
pripravljeni.

AD 3 – potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci

Peter Dugar pri tej točki želi povedati, da na strani 6 – pri sklepu št. 252/IV že zadnjič imel
pripombo n prejšnji zapisnik, da naj bi se sklep št. 236/IV v celoti prepisal. Sicer piše v
zapisniku 16. redne seje ugotovitev, da se je baje sklep prepisal v celoti, vendar pa se s tem
ne strinja – pravilno je napisan ampak da se naj v celoti izpiše-meni da je bil dobesedno
prepisan – pri realizaciji je bil tudi pomanjkljivo izpisan-čeravno tajnica trdi, da je bil v celoti
izpisan. Župan predlaga, da svetnik Peter Dugar in tajnica Lilijana Žižek skupaj pogledata
posnetek takratne 15. redne seje, kot je bilo zapisano oz. sklepano na takratni seji glede
sklepa št. 236/IV.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.

Sklep št. 271/IV:
Sprejem se vsebina zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini. Sklep št. 236/IV se po tonskem zapisu iz 15. redne seje
ponovno posluša ob prisotnosti svetnika Petra Dugarja in tajnice občinske uprave,
Lilijane Žižek.

AD 4 – Realizacija sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci

Župan ob pregledu sklepov 16. redne seje ugotavlja, da so bili vsi sklepi prejnje seje
realizirani.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.
AD 5 – Kadrovske zadeve
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Peter Dugar je povedal,
da je ZTK Beltinci pozval Občino Beltinci, da prične s postopkom zbiranja kandidatov za
nove člane UO ZTK Beltinci, saj bo dosedanjim članom potekel mandat. Občina je omenjeni
dopis ZTK poslala komisiji za mandatna vprašanja, ki je poslala poziv vsem članom
občinskega sveta in političnim strankam, da podajo svoje predloge. Rok za oddajo predlogov
je bil 18.11.2008. Občinski svet mora od skupno 7 članov UO imenovati 4 – kot
predstavnike občine. V skladu s proceduro so bili poslani predlogi, komisija se je sestala
19. novembra 2008 in pregledala vse prispele vloge in je ugotovila, da so vse vloge prispele
zakonitem roku in v skladu s pozivom. Vse vloge so bile popolne in vsi kandidati so priložili
pisno izjavo o kandidaturi. Po pregledu prispelih kandidatov je bilo ugotovljeno, da je
prispelo 9 kandidatov in sicer: OO SD Beltinci – kandidat Andrej Žižek, Dokležovje, Glavna
87, OO SLS Beltinci-kandidatka Gabrijela Breznik, stanujoča v Beltincih, Ravenska ul.
42/a, OO LDS Beltinci – kandidata Franc Kovač, Melinci 78/a in Peter Gruškovjak, Na
Kamni 8, OO N.SI Beltinci – kandidati: Valerija Žalig, Beltinci, Cankarjeva 6, Matjaž Kovačič,
Lipovci 148 in dr. Nikolaj Szepessy, Mladinska ul, 8, Beltinci; svetnik OS Igor Adžič je
predlagal kandidatko Emo Mesarič, Lipovci 100/a. Komisija predlaga občinskemu svetu v
obravnavo vseh 9 kandidatov in izvolitev 4 predstavnikov v UO TK Beltinci.
Župan Milan Kerman predlaga 2 načina – javno ali tajno glasovanje. Glede na to, kateri
način se bo izbralo – praviloma je glasovanje javno razen če občinski svet tako sklene.
Predlaga prisotnim v sprejem sklep, da se glasuje javno.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 10.
Sklep št. 272/IV:
Glasovanje o imenovanju kandidatov za člane UO ZTK Beltinci se ne bo izvedlo javno.
Nadalje sprašuje župan prisotne, kdo je za to, da se izvede glasovanje tajno.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 5.
Sklep št. 273/IV:
Glasovanje o imenovanju kandidatov za člane UO ZTK Beltinci se bo izvedlo tajno.
Župan Milan Kerman še predlaga, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja prevzame tudi vlogo komisije za izvedbo teh volitev.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 274/IV:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Peter Dugar, Simon
Horvat, Jožica Pucko, Srečko Horvat in Jožef Erjavec bo izvedla tajne volitve o
imenovanju kandidatov za člane UO ZTK Beltinci.

Župan odreja 20 minut pavze.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po volitvah prisotnim predstavila
izid glasovanja in vsebino zapisnika o ugotovitvi rezultatov glasovanja.
Peter Dugar je povedal, da je bilo razdeljeno 18 glasovnic, oddanih je bilo prav tako 18
glasovnic in vse so bile (18) veljavne, neveljavnih glasovnic ni bilo.
Število glasov, ki jih je dobil posamezen kandidat (rezultat glasovanja) je bil naslednji:
1.Andrej Žižek, Dokležovje, Glavna 87 – 3 glasov, Gabrijela Breznik Beltinci, Ravenska 42/a11 glasov, Gena Virag, Bratonci 39 – 4 glasov, Franc Kovač, Melinci 78/a-9 glasov, Peter
Gruškovnjak, Na Kamni 8, Beltinci – 11 glasov, Valerija Žalig, Beltinci, Cankarjeva 6 – 7
glasov, Matjaž Kovačič, Lipovci 148 – 6 glasov, dr. Nikolaj Szepessy, Mladinska ul, 8,
Beltinci – 7 glasov, Ema Mesarič, Lipovci 100/a – 10 glasov.
Iz glasovanja torej izhaja, da so v UO ZTK Beltinci izvoljeni kandidati: Gabrijela Breznik,
Ravenska 42/a, Beltinci, Franc Kovač Melinci 78/a, Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8
Beltinci, Ema Mesarič, Lipovci 100/a.
Sklep št. 275/IV:
Na podlagi tajnega glasovanja Občinskega sveta Občine Beltinci, so bili v UO ZTK
Beltinci imenovani:
1. Gabrijela Breznik, Ravenska 42/a, Beltinci,
2. Franc Kovač, Melinci 78/a,
3. Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8, Beltinci,
4. Ema Mesarič, Lipovci 100/a.
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AD 6 – pobude in vprašanja

Župan daje odgovore na vprašanja kar je uspel pripraviti odgovore, nekaterim še ni uspel
podati odgovorov. Navaja sledeče: Gruškovnjak Peter je imel vprašanje, kako je z
zaposlovanjem na OŠ Beltinci iz drugih občin – daje mu odgovor, da se je o tem pogovoril z
ravnateljico OŠ Beltinci in mu je le-ta zagotovila, da v kar nekaj časa ni zaposlovala iz
drugih občin, predvsem je bila prednost iz naše občine. Glede vodovoda kar je omenjal in
centralne kurjave sredstev iz ministrstva-se z njo oglasila na ministrstvu, ker so povedali, da
se internentna sredstva delijo glede na potrebe, nič ni zamujenega. Dali smo vlogo, da se bo
začelo centralno in vodovod obnavljati v februarskih počitnicah, razpisi so zunaj, dobili bi
naj 60 % sredstev. Srečko Horvat je spraševal glede E-točk v občini in župan mu pojasnjuje,
da Iztok jerebic v vsakodnevnem kontaktu z izvajalcem in potekajo pogovori, da se mora
urediti in skleniti pogodbe, ker je sedaj malo drugačna situacija glede plačevanja elektrike.
Glede pokrivanja vaškega doma – prejšnji teden je bil sestanek vseh predsednikov KS-ov,
kjer so za potrebe proračuna 2009 tudi ugotavljali potrebe, ki so na tem področju in so
ugotovili, da sta 2 potrebna za adaptacijo strehe, pri ostalih bo potrebno nekaj sofinancirati
in leta 2009 bi dali vse skupaj v proračun kot je tudi predlagal. Glede štipendiranja –
predlogi so na občini, tako da bo verjetno predsednik odbora za družbene dejavnosti sklical
tudi odbor in pri gospodu Smodišu je predlog pogodbe preko PIF-a in bi šli v razpis v letu
2009 za 2. semester študijskega leta. S tem, da so smernice bile dane, da bi štipendirali
študente s povprečno oceno 8, ki bi morala biti in pogodbe, ki se sklepajo, se sklepajo za eno
študijsko leto in je vedno možna obnova in pride prijava na razpis v občini bo z PIF-om
izbrala in vse administrativno bo vodil ta zavod-vsak od teh študentov naj bi skušal za
občino narediti – del svoje prakse ali bi tudi se zavezalo ga, da bi iz tega naslova naredil in
da se vrne v Beltince – če bi opravil prakso pa ima večje možnosti.
Martin Virag je postavljal vprašanje glede občinskega šotora, da bi se naj nabavila nova
platna, ki so mogoče umazana, strgana pa niso in v tem trenutku bi bila investicija velika,
za CZ je treba zaščitne obleke nabaviti potrebno in tudi še za gasilce bo treba nekaj nabaviti,
kar nas zakon zavezuje, tako da šotor bi prišel za leto ali dve v poštev – strinja pa se, da bi
formirali ekipo, ki bi vedno bila ista, da bi znala oz. da bi postavitev šotora prevzel,to se bo
poskušalo najti – glede razdelitve sredstev društvom pa je nocoj na dnevnem redu ta točka.
Stanko Glavač – parcele na Vrtni – razpis bo drugi teden pripravljen, za ogledalo je bila dana
naročilnica in dana gospodu Pračku, tako da bo le-ta videla kako in kaj. Gospa Neradova
glede različnih cen parcel odkupa, kar jo je zanimalo, želi župan ji podati odgovor, da se
strinja z njo, da je država naredila zmedo, ker je Lipa-Beltinci odkupovala ona po dosti višjih
cenah kot tu, mi pa vsepovsod, kjer smo odkupovali dajali iste cene razen tam pri
pokopališču Melinci bo druga cena, ker je parcela opredeljena kot nezazidano stavbno
zemljišče ne pa kot kmetijsko zemljišče, logično je, da so druge cene – nezazidano stavbno
zemljišče in kmetijsko zemljišče. Ivan Mesarič zastavljal vprašanje o kolesarski stezi
Dokležovje-Lipovci – verjetno vidi, kako daleč je narejeno – en del je v tem delu preko žel.
proge nenarejeno, zakaj? S strani lipovske niso dobili soglasja od lastnika zemljišča, ker je
on misli, da je 5 metrov njegove širine, dejansko pa je v jamo zoral in je samo 1,5 m
njegovega, tako da se bo moral sprijazniti. Drugo kar je pri tem, je razlog, ker v osnutku
državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge
Pragersko-Hodoš je na tem mestu mišljeni nadvoz in osebno gleda na to tako, če bo po tem
planu 2010 bi se železnica modernizirala oz. elektrificirala, ko je bila javna razprava v
Murski Soboti, Simon Horvat je bil tudi prisoten, se mu je zdelo malo potratno oz. se mu
zdelo neracionalno, da bi stezico asfaltirali, pa bi jo potem morali skopati gor. V primeru, da
bomo pa dobili druge informacije uradno druge, takrat pa se bo ta del asfaltiralo-pogoj pa je
naslednji, da nismo vložili na železniško vzdrževanje vloge, ampak zato smo počakali, takrat
pa vlogo vložimo na železnico, ker bo potrebno stezico pomakniti v drugo smer ali pa
zamenjati zapornice – bolje je, če se cesta in se ob zapornicah naredi hodnik in gre preko.
Zahtevali smo, če se bo nadvoz delal (izven nivojsko križanje je tu predvideno), v tistem
trenutku je potrebno narediti hodnik za pešce in kolesarje preko proge, ker drugače ne gre.
Marjan Maučec daje pobudo in sicer predlaga, da župan pripravi sprejem za gospoda
Maučec Ivana iz Beltinec, ki je dobil največje priznanje Nogometne zveze Slovenije in se to
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mora obeležiti to je odnos, do ljudi, ki so nadpovprečno uspešni in si lahko štejemo v čast,
da imamo take ljudi, da dobivajo taka priznanja. Nadalje postavlja vprašanja in sicer
predvsem kar se tiče kanalizacije – kaj je z tem razpisom. Verjetno je vsem jasno, da smo
dva meseca dobila odločbo občina, kjer dobila več kot 10 mio evrov sredstev, kjer pa piše, da
do 13.3.2008 mora biti razpis, to je torej dan D. Tudi z sredstvi ostalih občin – to je 24 mio
evrov iz kohezije in države-omenjeni g. Podobnik je tudi prispeval nekje 7 mio evrov – če
razpisa ne bo, denarja ne bo. Prosi, da se k temu resno pristopi in se dati poučiti, ki znajo
razpise pisati in cifra se zna 40.000 evrov to stane – v vlogi je bila napaka narejena, kjer ni
bilo razščiščeno, če vsaka občina posamezno ali vse občine skupaj pripravijo – občina
Beltinci dobila največ denarja in bi se naj sredstva kot strošek upoštevala, lahko se zgodi in
en mesec se za to rabi, kdorkoli bo izbrani za pripravo te vloge v časovni škripec, to je za to,
ker naša vloga dana bila za 15.000 enot, odobreno je za 10.000 enot –ne pomeni nič ta
kosovnica, ampak novo – če v vlogi – rdeča knjiga, pridejo v kontrolo in najdejo en meter
narejenega, vse pade, to ni struktura kot je bilo prej. Napisano mora biti kako se cev v jašek
daje, če ni opredeljeno tudi pade – prosi prisotne da se da županu da pooblastilo za 40.000
evrov, da se to naredi, da se k temu pristopi. Nadalje sprašuje, zakaj niso dobili gradivo
pritožbe društvo LOGOS Ižakovci glede na razdelitev sredstev – imamo tudi sklep na občini,
da se pripravijo novi pravilniki za razdelitev sredstev za društva in se to tudi še ni zgodilo.
Nadalje pa ga zanima še, kaj in koliko sredstev je občina dobila od DARS-a za odškodnino
pri izgradnji avtoceste.-komisijo je pred časom predlagal komisijo, da popiše stanje na
terenu glede uničenja cest ob času izgradnje AC.
Župan daje odgovore Marjanu Maučecu da bi odgovor na prvo vprašanje že imel, če bi malo
več komuniciral z njim. V petek je šel razpis za izbiro izvajalca za razpis – 4 ponudbe so že
ob enajstih bo korespondenca v Veliki Polani, kjer se bo dokončno vse postopke sprejelo.
Sam ne ve, kako je cifra znana – okvirno je bilo 35.000 evrov je 42.000 + za izbiro izvajalca
za pripravo dokumentacije za nadzor, ki stane dodatno 18.000 evrov brez DDV-ja. To bo več
kot 60.000 evrov, ni strošek in direktno obremeni proračun – naj se odločijo prisotni.
Nadalje mu daje odgovor glede pritožbo LOGOS – pritožba se lahko da v trenutku, ko dobiš
sklep o sredstvih – to je upravni postopek. Pritožbo je komaj danes videl, ker je
brezpredmetna, ker je brez sklepa izdanega. Glede DARS-a so imeli kar nekaj sestankov in
tudi Dejan Klemenčič se je dosti naprezal in so obljubili, da bodo uredili vse ceste, ki so bile
poškodovane – napako so naredili, ker niso posneli nultega stanja, do junija so obljubili, da
bodo naredili. Glede pobude- 20. decembra 2008 bo sprejem za dva doktorja znanosti
sprejem in bomo gospoda Maučeca povabili zraven.
Marjan Maučec upa, da je zadeva bila razumljena – podatke je imel, ljudje morajo vedeti, da
glede nat o, da se informacije širijo, da se ni nič naredilo – tudi za DARS ve, potrebno je
povedati, da sej občinski svet in občina odzvala in da se je nekaj naredilo, oz. se bo naredilo,
to je samo odgovor. Korespondenco v Veliki Polani bodo imeli, ker je skupina projektov, ker
če en pade, so padli vsi – to ni mala zadeva, velika odgovornost na vseh, za tistih 20 mio
evrov – težko je kdaj bomo še sredstva dobili. Marjan Maučec je dodal, da je evropska
komisija včeraj sprejela spremembe in velika večina proračuna ne bo šlo za vode in vodovod
ampak za podnebne spremembe, nikoli več za kanalizacije, zato se ne igrati s tem.
Peter Gruškovnjak daje pobudo, da imamo v občini človeka, gospoda, ki je dvakratni
svetovni prvak (drugo mesto, ekipni prvak, državni prvak) iz dejavnosti, ki je nam manj
znana – kinologija. Za gospoda Daniela Lipiča iz Dokležovja – pričakoval bi od
Dokležovčarjev, da bi ga predlagali že pred časom, predlaga 1.000 evrov nagrade za dosežene
rezultate v preteklem obdobju. Imenovani se z kinologijo ukvarja zdaj že več kot deset let. V
tem času je dosegel že res lepe uspehe, čeprav je na začetku bilo zelo težko in šele sedaj vidi,
da moraš imeti poleg vsega drugega tudi dosti izkušenj, da lahko dosegaš dobre rezultate.
Njegova najboljša rezultata sta seveda naslova svetovnega prvaka v kategoriji »pes sledar«, ki
ju je osvojil letos na Slovaške in pred tremi leti – leta 2005 v Sloveniji. Poleg tega je bil
lansko leto še drugi na prvenstvu v Švici, ker pa je po pričakovanju gledalcev bil s strani
sodnikov oškodovan za prvo mesto. Omenil bi še osvojene svetovne naslove v ekipni
konkurenci – dvakrat prvo mesto in enkrat tretje mesto. Poleg tega je bil tudi večkrat
državni prvak v različnih kategorijah in z različnimi psicami. V teh dneh se je končalo
državno prvenstvo, kjer je ponovil lansko prvo mesto v skupnem seštevku (skupaj je zmagal
na treh tekmah državnega prvenstva). Prvi nastop na svetovnem prvenstvu pa je imel v Švici
pred sedmimi leti. Če se spomni eno od prejšnjih sej dali nagrado mlademu športniku, zato
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predlaga, da se vse obravnava enako in jim omogočiti in razmišljati-dajemo dotacije za razno
razna društva, dati prisluhniti posameznikom za rezultate na različnih področjih.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, proti: 0.
Sklep št. 276/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se Danielu Lipiču iz Dokležovja,
Murska ul. 7 nameni 1.000,00 evrov nagrade za dosežene rezultate v preteklem
obdobju na področju kinologije.

Nadalje je bil sprejeti (soglasno) ZA: 18. PROTI: 0, ob prisotnosti 18 članov občinskega sveta
Sklep št. 277/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejem sklep, da se iz proračuna občine Beltinci
nameni znesek (cca. 60,000 evrov), ki je potreben za pripravo razpisne dokumentacije
za dva namena (za izbiro izvajalca za pripravo dokumentacije in izbiro izvajalca za
pripravo dokumentacije za nadzor) za izgradnjo kanalizacijskega omrežja – na podlagi
pridobljenih sredstev iz kohezije.
Srečko Horvat daje repliko na izjavo Petra Gruškovnjaka – navezuje se, da je imel na pol
strani napisano o krajanu Lipiču, on pa je pred tremi leti predlagal gospoda Lipiča z veliko
večjim kupom dokumentacije, kjer je dokumentiral kaj je vse ta človek dosegel in sta ga
skupaj če se spomni z Simonom Horvatom predlagala vsaj za to, da bi bil vsaj športnik
občine Beltinci. Na komisiji, ki je o tem odločala, so se dobesedno člani norčevali, da bodo
potem psu morali podeliti priznanje-to so dobesedno stvari, ki so se na odboru oz. komisiji
dogajale in so se iz dejanj, uspehov tega človeka dobesedno norčevali. Tako da omeniti, da bi
njuna krajana lahko to že prej naredila – pred tremi leti sta naredila to in ni bilo posluha.
Dodatno še postavlja 3 vprašanja- ker je spremljal oddajo na kanalu in ga je zbodlo nekaj
trditev, ki so bile omenjene – bilo je povedano Marjan Maučec – šlo se za njegovo oddajo –
oddaja v Ljubljani posneta, bilo povedano da v občini se gradi kanalizacije in bo tem se v iste
rove jame, polaga vsa komunalna infrastruktura (telefon, elektrika, voda, kabelska
televizija), ne ve, kje se to dela, pita če to drži – razen cevi za CATV ne deva noter, če se to
kje drugje dela, se naj pove – bilo je povedano da vsa. Drugo pa je bilo tam omenjeno, da je
občinski svet sprejel sklep, da se upravljanje CATV prenese na Komuno d.o.o. Beltinci-kot
se spomni, sklepe je šel skozi in ga ni zasledil in misli, da je stvar neresnična, ker so bili
gledalci zavedeni-sprejet je bil sklep edino na programskem svetu-občinski svet tudi tega
nima pristojnosti-pita tudi, če se sklep da najti. Nadalje pa ga opozorili krajani vasi Beltinci,
v ponedeljek se sestal iniciativni odbor za ureditev pravnega statusa CTV Beltinci, vse vasi
baje imajo zakonite predstavnike, ker imajo mandat, razen vasi Beltinci, ker baje sklep je
bil, da vse KS-si izvesti zbore krajanov naročnikov in tam izvoliti svojega predstavnika v ta
iniciativni odbor, vse so opravile to in imajo svoje legalne člane in pitajo Beltinčani, zakaj te
možnosti za svojega kandidata niso imeli in smatrajo, da jim je prikrajšana ta pravica, ker
Igor, ki je od strani KS Beltinci samoiniciativno imenovani v ta odbor, nima pravice
sodelovati, prosi za te odgovore.
Marjan Maučec daje odgovor Srečku Horvatu – se mu najprej zahvaljuje, da je oddajo
spremljal in da je zdržal toliko časa, da ga je gledal- 23 minut kar je uspeh. Kar se tiče prve
zadeve-cevi v jašek – bil je lapsus, če je bilo tako povedano, da se za CATV polaga in da se
na občinskem svetu se menili in sklepali, da kar je možno se noter da-živi v prepričanju, da
se dajejo kable noter kjer je možno, h kompletni ko bo se šlo izgradnji, se dajejo noter to je
res, če se naveže na prejšnjo razpravo Viraga Martina, ker bo razdejanje. Drugo kar se tiče
sklepa občinskega sveta je možnost, da ga ni, smo se pa pogovarjali o tem z vsemi KS-i bila
izražena želja, da to gre na Komuno, si ni nič prilastila, tudi na NS Komune se je sprejemalo
svete in na programskem svetu, da se pravni status uredi in se še ni naprej odvijalo, sedaj
pa na NS Komune prišli do meje, da se zahteva, da se temu odpovejo, brezpredmetno bi bili
kazensko odgovorni, delali so uslugo, da se to reši, ker pridejo predlogi, sedaj se dela na 2-3
vzorcih in v obliki pride na občinski svet in pride lastnikom v roke in bodo svoje
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predstavnike določili in se opravičuje, če tega sklepa ni, kar je možno, razpravljali pa smo o
tem, kar se opravičuje.
Stanko Glavač-replicira Srečka Horvata glede odbora za priznanja da nikoli se ni nihče
posmehoval, vsak če je zaslužen na področju, se je tam potrudil, da bi tam obrekoval se tega
ne spomni, to zanika, samo osebno ne in če so človeške sluge več dosežne kot ta dejavnost,
mogoče se je kdo nerodno izrazil, norčeval pa se nihče ni. Glede imenovanja za CATV – je
prišlo zelo na hitro in ker je Igor v tem bil, nekoga neznanega, ki se ne razume, sam tudi ne
bo odločal in bo iniciativa sprejemala pobudo skupno, kako bo sprejeto-samo osebno ne bo
vplival, ni skliceval prej, dva dni bil prej pozvani za posredovanje člana. Zbor krajanov je bil
spomladi in bodo imeli po novem letu in zato za eno točko ni skliceval sestanka.
Zbor krajanov bil spomladi, takrat niso opravili volitev dodaja Srečko Horvat, ki so bili na
sestanku kot je bilo v drugih KS-ih, sam se ne more predsednik odločiti, če ni zbor
lastnikov predlagal.
Igor Adžič želi replicirati, ne daleč nazaj, bi lahko kar prebrali v zapisniku, da gospod Srečko
v osebni ravni gradi zgodbo do relaciji do njega, obstaja tudi že neki drugi indic, v njegovi
družini, da se ne staplja z zgodbo ki nima pravne podlage. V kabelskem sistemu Beltinci, ki
ni pravni sistem, ne obstoja noben poslovnik, ki bi določal s kakšno kvalificirano,
nekvalificirano, absolutno, ne absolutno večino, lahko predstavniki naročnikov –
uporabnikov lahko izvolijo svojega predstavnika. Nobenega poslovnika ni imel tudi
programski svet, ki je deloval v preteklem mandatu, župan ki občinski svet predstavlja in je
bil pozvani, ker smatrajo, da ima občina je bila neformalna seja, ki jo je vodil Janez Senica,
ki je bil imenovani kot predstavnik JKP Komune d.o.o. Beltinci v ta odbor in bo povedal, če
so kdaj modro ravnali, so partnersko ravnali sedaj, kar lahko župan potrdi in predvsem on
je vztrajal na tezi, da njihovo poslanstvo ni sprejemanje nekih sklepov, ki bi vodilo v končne
odločitve, ampak zgolj da pripravijo podlage, ki bodo vodile vse naročnike (procedura bo
podpisana), da bodo sprejeli odločitev, ki je zelo blizu-rešitev je lahko 01.01.2009. Gospod
Horvat on ve, kaj ga moti – najeli smo si pravno pomoč. Vedno se je vehementno postavljal
na stališče gospod Horvat, kako imajo oni to urejeno v Dokležovju. Po trenutnem zakonu o
društvih, piše in tako je tolmačenje Združenih operaterjev kabelske Slovenije, kakor so si
najeli tudi odvetnika, ki pravi, da društvo ne more opravljati gospodarske dejavnosti, zato so
se predstavniki vseh 7 vasi, ki predstavljajo naročnike oddaljili od te ideje. Samoiniciativno
se ni imenoval, nekaj znanja po tem vprašanju si je pridobil eksplicitno je navedel, da je
ekonomske narave – vprašanje županu postavlja, naj potrdi, kaj je res – verjetno je tudi že
napisani zapisnik o takratnem sestanku, ki ni zavezujoči. Na tem sestanku se mu ni videlo,
da je nekdo rekel, da je programski (ime ni važno) svet pred volitvami politično ni deloval 2
leti, pogledal je, da je imel kar 6 sej je v letu 2005 in 2005 in po podatkih so bili vsi bili
razen njega za te seje plačani, tudi gospod Srečko Horvat pa s tem sistemom po
organizacijski in pravni ali finančni plati nič pa je deloval v tem kot predstavnik in lahko
diskutabilno, kako je lahko sploh dobival sejnino – poslovna dokumentacija – 9 zapisnikov
je pri njem in finančna dokumentacija na občinski upravi. Da pripravijo nekomu v končno
odločanje, naj župan mu potrdi, če ni bilo tako-župan odgovarja, da je sam tako vztrajal, da
se pripravijo predlogi, ki morajo iti na zbore lastnikov, ker lastniki so tisti, ki bodo odločili
kako bo, ker mandata nima nihče v imenu lastnikov se lahko pogajajo, če jim dajo lastniki
edino mandat, da se naprej pogajajo. Poudaril je tudi takrat, da ta ekipa, ki se je sestala –
postavil ji je vprašanje, kdo se bo s tistim pogajal – mandata nihče nima od članov, da bi se
pogajali, to se bo moralo imenovati in kasneje se lahko pogaja tisti z tistim, ki bo upravljal z
upravljalcem, to je delikatna zadeva. Igor dodaja še glede stroškov, na seje prihaja in ne
pričakuje plačila, vsi ki so bili na seji 2 uri svojega dragocenega časa namenili uporabnikom
te kabelske televizije, danes je četrti dan od te seje, direktorja Komune so tam zadolžili in je
že v stiku 2 relaciji sta ,ali sami delovati ali v tej izbrati, 8 ponudnikov bo se zaprosilo, kaj
bo za nas uporabnike ugodno. Dodatno dopolnjuje Igor Adžič pravi, da so Zoisovi nagrajenci
in tudi naš rojak iz Lipe Štefan Bojnec, ki je prejel priznanje za ekonomsko-raziskovalno
delo iz agronomije, to je ena največjih nagrad v Sloveniji, 20. decembra naj se vključi tudi
gospoda Bojneca, ker smatra, da je to velik zaslužek. Ivan Mesarič slabega dosti v javnosti
žanje, ker bi naj zaviral razvoj ali prihod Luke Koper, novega finančnega ministra je poslušal
zadnjič, ki je rekel, da Slovenija ima vizijo na tem, da bi postala Slovenija logistična
platforma, vendar pa je poudaril, da logistika prinaša negativne vplive v okolje, vendar se
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lahko zmanjšajo, če se doda dodana vrednost, kaj je pri nas dodana vrednost? Na drugi seji,
ki je bila 28.12.2002 je bil sprejeti sklep, ki ga citira: potencialnim kupcem se omoči….nekaj
mesecev bilo prodano po 7,5 e/m2, zasebni kupec ponuja-v takratnem dopisu, ki si ga je
pridobil ne ugotavlja nič narobe, saj se obnaša tržno vendar je tam v drugem delu pri
kupnini pri 50 % navedeno, da bo 50 % plačano takrat, ko bo to zemljišče uvrščeno med
nezazidana stavbna zemljišča. Od leta 2002 pa do novembra 2008 so se zgodili premiki, leta
2002 in 2008 ni bilo kanalizacije, pridobili smo malo zmodernizirano železniško progo z
večjo prometom pretočnostjo in v končni obliki bila odprta avtocesta, imenovali smo
komisijo občinskega sveta, da bi na tem kaj naredila, vsem vlagateljem v Sloveniji,
nobenemu vlagatelju ni težko dati tam večje zneske za zemljo,(100-120 evrov za m2), boli ga
pa strašno, ko se siromaši prekmurski,beltinski,bratonski,lipovski kmet. Ideja je znana, da
ima posebno ceno, agitira na občinsko upravo, da zaščiti vse občane, tudi malega človeka,
da skliče sestanke, kjer se bo rezultiralo v ceni. Avgusta bila v vestniku članek, kjer odvetnik
ponuja od avtocestnega podvoza proti Murski Soboti desno, ki ne pripadajo Skladu
kmetijskih zemljišč 25,00 -10 %. Mi smo leta 2002 cenili 7,5 evrov, najti rešitve, cena
zemlje za našega človeka je dodana vrednost, nikoli več ne bomo imeli priložnosti, mogoče
dobi 3,5 evrov za zemljo in je veseli za kmetijsko zemljišče, vendar že sedaj piše v ponudbi
nezazidano stavbno zemljišče, kar pomeni da je cena – vedno najti pot-radi bi imeli
zaposlitve, Luko, 500 jih sigurno ne bo, imajo jih na 30.06.2008 ima zaposlenih le 989 – je
pa podjetje z perspektivo, ki bo v planem vlagalo v investicije 100 mio evrov na leto – tudi mi
bomo deležni tega, naj pride, vendar se povezati, daje pobudo in se občinski svet obvešča, da
se aktivira močnejšo ekipo, ki bo dosegla uspeh, ker smo sedaj v zelo podrejenem položaju.
Povezati se želi z vodstvom Luke – dodaja Igor Adžič, skupina je imenovana-župan je pisal,
kdaj bi lahko bil sestanek, da bi predlagali termin, ker je nelogična terminogija.
Simon Horvat ima pobudo s katero predlaga županu in občinski upravi, da na svoji
koordinaciji županov, če se sestajajo začeti postopek za postavitev obeležja Priključitve
Prekmurja k matični Sloveniji, Prekmurje si tako obeležje zasluži, naj župan vztraja, ker se
je to dogajalo v Beltincih in to obeležje naj tu stoji, proslave so po celem Prekmurju, ker se je
celo priključilo, neko obeležje pa bi sigurno lahko bilo, kako bi naj bilo pa se naj dogovorijo
strokovnjaki. Nadalje daje pobudo oz. vprašanje, če ni možno položnice za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (opozorili ga občani), nekako razposlati v ugodnem terminu,
kot pa v decembru ki je najbolj obremenjeni, sicer je res razdeljeno na 2 obroka, obroki niso
zanemarljivih višin in je za marsikoga v decembru preveliko breme, če se lahko vpliva na
DURS, na večje razmake mogoče ne po vrsti dva meseca. Glede gradnje nasipa v Dokležovju,
dal je že pobudo, da se naj omogoči, lastnikom ob parcelah, da lahko pridejo ob nasipu oz.
čez nasip, do svojih parcel, delno je bilo direktorju posredovano, gospod Maučec je
posredoval, kar mu hvala, vendar jih je zavrnilo vreme, ker ni možno priti s stroji na ilovico.
Do sedaj so imeli gradnjo nasipa, glede na stezo in za katero je prosil, tega se niso dotaknili,
nasip se lahko gradi še pet let, to ni problem, vprašanje je dostop na parcel, kar pa se
navezuje na nasip, na koncu vasi se gre na lipovčarske, bratončarske njive in preko pelje
most preko stare Mure, nadaljevanje razbremenilnika iz Murske Sobote je speljani v staro
Muro, ni v glavno Muro speljan ampak v to staro, nihče ne skrbi zanj več, in obstaja, da se
lahko že jutri poruši, čez ta most se vozijo traktorji, gozdno podjetje zavaža svoje poti in
obremenjuje z 15 tonami, zgodi se lahko, da se bo zrušil, če se ne bo pristopilo k
ugotavljanju, kdo je ta most dolžen vzdrževati. V preteklosti je vzdrževala KS ampak takrat
je KS imela svoj samoprispevek, namensko zbiranje za ta most in so ga vzdrževali, sedaj teh
sredstev ni – ni ga sposobna narediti KS. Nasip se dela nad ta most, KS so takrat, ko si
prihajale dokumentacije dajali pripombe, da se naj na tem odseku naredi etonska zapora, ki
bi bila v višini mosta in bi se v času poplav zložila vreča, ko pa je suho, pa bi se vozilo preko,
vendar pa je bilo na ministrstvu to zavrnjeno, torej se naj to ugotovi in se naj pristopi k delu.
Upa, da za občino ne bo prevelik strošek, če dobi vsak svetnik na mizo vodo (1/2 litra).
Sejo je zapustil Marjan Maučec zaradi odhoda v Ljubljano ob 21.14 uri.
Replicira Peter Gruškovnjak Simonu Horvatu, da je pobudo za postavitev spomenika
priključitve matičnega naroda je bila izrečena iz njegovih ust z argumentacijo, da nam
pripomore k večji teži, da smo nekaj naredili in vlagali in dokazovali zgodovinska dejstva, da
grad ne bo šel v naravi nazaj, kjer se je marsikateri lapsus naredil v postopku, nekateri

17

občani vedo, da grofica Zichy nikoli ni imela jugoslovanskega državljanstva in smo tu že
padli, takrat s spomenikom takrat hotel dodati dodatno vrednost parku in gradu.
Dobili so svetniki na mizo dopis treh profesorjev za predlaganje za Vilka Novaka, ker se
zavzemajo in v sklopu tega je velika priložnost, da se uredi park spominov ali spominski
park – imamo smreke v trikotniku preko občinske stavbe – pobuda je, KS tudi mora svoje
povedati.
Martin Duh pravi, da so na območju KS Melicni bankine nadrasle nad višino ceste in
odtekanje onemogoča in sedaj v jesen in zimo bo nevarno zaradi zmrzali, naj se posvetuje z
KS in nihče ni obrezal, odtokov ni – ogroženi so pešči, kolesarji in srečavanje vozil. Iz KS je
že en čas potreba za ležečimi policaji – nekaj bi se sedaj že dalo narediti, tretje pa, kar je že
povedal na odboru za urbanizem izglasovano je bilo za cesto Belticih-Bistrica od križišča
Odranci-Melinci traktorska steza oz. poljska pot odmera in ureditev zadev, saj so bila
rezervirana sredstva v višini 30.000,00 evrov- to naj se že enkrat konča, ker tu se gre za
varnost, narejeni so prepusti, ceste pa ni.
Martin Virag daje pobudo glede kolesarske steze Lipovci-Dokležovje, da se naredi prehod iz
kolesarske steze tam v Vrbičih, ker je tam šoder in bi se pas asfaltiral, če to ni v projektu –
med cesto in kolesarsko stezo in dejansko bratončarji če nimajo kolesarske steze preko
tistega šodra ne bi radi skakali, da bi bil vsaj asfalt narejeni. Tam je dejansko tudi povezava
na železniško progo, bi bilo potrebno da se uredi prehod za pešce, da ne bo omenjal pri Pilu
je drugo, je s strani vaške poljske poti prehod možen, tu pa dejansko prehoda ni. Drugo kar
je pa je vprašanje županu, če je ureditev Pila v programu za naslednje leto, da ne bi pozabil
župan – naj bo kot pobuda zajeto, dodaja župan Milan Kerman.
Stanko Glavač opozarja je to že dve seji nazaj, na Jugovem, je komunalni prispevek
skasirala občina, je par udarnih jam, na koncu kjer je zlatar, ki se navezuje na Vezno ulico
in prosi, kar nekaj jih je udarnih jam, da se kaj ne zgodi. Vsem uporabnikom kabelske bi
rad povedal, da ne bi mislili, da so bili zaradi pravne neurejenosti bili kaj oškodovani. Meni,
tako poceni CAT kot je sedaj bila, sam kot lastnik bi to takoj pozabil, da bo tako dalje nikoli več ne bo, kajti ko bo to urejeno, bomo to urejenost tudi plačali.
Ivan Mesarič ostal je župan dolžan mu – pital je kako daleč je sanacija cestišč po zgraditvi
AC na relaciji Gančani-Bogojina in Beltinci-Renkovci, vendar pa mu je župan takoj podal
odgovor pravi, Ivan Mesarič pa se ne strinja, saj naj bi mu župan obljubil dati odgovor na
naslednji seji, torej danes. Pobudo še daje, delno je bilo še govorjeno glede kolesarske steze
Dokležovje-Lipovci, glede na to, da se je začasno ustavilo gradnjo kolesarske steze LipovciDokležovje, cca. 200 m pred železniško progo Lipovci sprašuje: s katerimi argumenti
opravičujete začasno zaustavitev gradnje, na podlagi katerih pisnih dokazov ste se za ta
korak odločili, zahteva na vpogled dokumentacijo, ki je bila uporabljena (pridobljena) pri
pridobitvi gradbenega dovoljenja za izvedbo kolesarske steze s strani Direkcije za železniški
promet po domače železnice) in tudi prosi, da se občinskemu svetu v proceduro predlaga
sklep o spremembi sprejetega sklepa o izgradnji kolesarske steze Lipovci-Dokležovje – to so
vprašanja, ki so bolj mehke variante kot dodaja, bo pa glede na to, kako se bodo stvari
odvijale vprašanja bo stopnjeval-vendar ve, da bodo vsi radi, če se bodo te stvari rešile. Ve,
da je bil Simon Horvat in župan na razgrnitvi, dobro bi bilo, da to dokumentacijo vidijoimajo polno papirjev, predaja županu dopis glede elektrifikacije da naj bi 2014 bilo lahko
bilo, zgleda da ti gospodje, da bi se še zamaknilo. Ne bo zadovoljen s tem, da se ne bo na
železnici nič dogajalo, steze pa ne bo dokončane, problemi so ravno tam na ovinku.
Direktorja občinske uprave je danes sicer o tem spraševal, pa je le-ta rekel, da bo županu to
prenesel, upa da ga je seznanil, vendar pa mu povedal, da s tem ni seznanjen direktor, kar
je Ivana Mesariča kar malo čudilo, direktor občinske uprave glede dokumentacije moral
vedeti in njemu kot svetniku, ko se na sejo pripravlja, bil je zadnjič v Luki Koper privat in se
tam s svetnikom mestnega sveta sestal in mu je povedal, kako se pripravlja za sejo in mu je
le-ta povedal, da jih občinska uprava toliko bombandira z vsemi informacijami, da so že
nadležni in seje manj časa trajajo – mogoče bi v to smer razmišljala, bi lahko se jih kar nekaj
dni pred sejo poklicalo, če imajo kakšna vprašanja, da bi se sejo lahko potem bistveno
skrajšalo. Vendar to naj bo le kot namig, čeravno mu župan odgovarja, da pri 70 zaposlenih
v tamkajšnji občini si lahko župan to privošči, tukaj pa bolj težko. Sklep se mora izvesti do
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kraja, če ne se ga mora spremeniti-korektno bi bilo, glede na to, če so argumenti, naj se
sprememba sklepa predlaga – proceduro se ve in bo na naslednji seji zahteval, da se seja
nadaljuje.
Župan mu je odgovoril na prvo sejo, pisni dokazi na podlagi katerih se odločili-so v Ljubljani
Ministrstva za okolje in ne železnica – oni vodijo državni lokacijski načrt – h gospe
Černelčevi je vse šlo, dopis občine Beltinci z dne 29.02.2008 dali pripombe , tam bilo
povedano, javna obravnava je bila v Murski Soboti le, v občini je bilo razgrnjeno, na
priglasitev se delajo kolesarske steze, gradbeno pa se rabi, če se gre preko železnice – kot je
že povedal na začetku, železnica zahteva ali se premakne zapornice, kar je draga varianta,
ali se cela cesta za en meter pomakne in hodnik in moramo imeti papirje od njih, nismo jih
namenoma dali niti ne vloge dali noter, ker so obljubili, da bodo delali elektrifikacijo,
projekti niso tako poceni in glede predlaganega sklepa o spremembi sklepa, tu pa dodaja da
če bomo dobili verodostojen podatek, da bo to leta 2013, 2014 gremo v proceduro in se
gradbeno pridobi in se poveže naslednjo leto kolesarsko stezo.
Igor Adžič. ki je poslušal razpravo župana in Ivana Mesariča želi povedati, da se
najverjetneje ne razumeta o državnem lokacijskem načrtu – meni, da vsak govori svoje in
gospod Anderlič, ki je direktor direkcije, kako bodo potekale aktivnosti, gre pa povsem za
drugo zadevo. Železnica ima po svojem zakonu neka svoja pravila, da levo in desno od proge
pod kotom 90 stopinj je 200 m varovalni pas, vsak poseg v ta pas pripelje inšpektorja na
mesto in Ivan Mesarič je hotel povedati, če smo pridobili dokumente, da steza prečka to
platformo železniško in so karakteristike v Beltincih take, da se stezo lahko spelje mimo
zapornic. To ne pomeni, da se išče napake, ampak rešitve, občina naj pristopi k izdaji
soglasja in projektnih pogojev, da bi ta steza prečkala železniško progo Murska SobotaOrmož-gospod Anderlič je to posredoval- če ni finančnih zadržkov in primer dobre prakseObčina Ljutomer je pri tej Direkciji dobila za tovrstni prehod v kraju Grlava 50.000 evrov
namenskih sredstev, kajti ko bodo gradili prehod, bo zaradi splošne javne varnosti ta poseg
tudi naredila v timingu in odzivnim rokom, da bodo to naredili. Veseli bi bil, da bi se to
naredilo v tem polnem sklepu, da bi bila celovita rešitev za nekaj let bodo druge rešitve in ne
puščati odprtih vprašanj. Mi tega nismo zaprosili, ker so zagotovili da bo 2009 in 2010
elektrifikacija in se bo delal nadvoz, zato teh postopkov niso speljavali, če pa bo informacija
2014 in 2015 pa se bo šlo v pridobitev tega soglasja čez železniško progo, dvomi župan da
bodo dali sredstva zraven, če bodo delali nadvoz, saj bodo opravičevali da bodo delali
nadvoz, se bo moralo razdreti celotno stezo – naj se ta informacija pridobi do naslednje seje,
tudi na ministrstvo se bo vprašalo-imamo informacijo, kaj so ven vrgli in kaj upoštevali, da
so dali-od začetka do konca Bratonec so ven vrgli in uveljavili kjer smo rekli preko Mure
zapreti prehod, ker so velike hitrosti, akceptirali niso pasivno zaščito hiš od postaje
Bratonci, češ da je ne bodo delali, zahtevali smo tudi semaforizacijo prehodov, proti Panviti
se uspelo, ene so upoštevali ene ne.
AD 8 – predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota – skrajšani postopek

Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pravi, da se odlok se predlaga v sprejem v
skrajšanem postopku, kar omogoča poslovnik in veljavna zakonodaja, želi dodati, da ta
odlok mora sprejeti tudi mestni svet MO Murska Sobota, ker občina Beltinci in Mo Murska
Sobota sta ustanoviteljici PIŠK-a.
V prvem členu se spreminja sedež knjižnice, ki je že nekaj časa na Zvezni ulici 10 v Murski
Soboti, nadalje se spreminja besedilo 10. člena, ki vsebujejo naloge knjižnice v skladu z
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – prevedba, spreminja se tudi 1. odstavek 13.
člena, ki opredeljuje zastopanje direktorja knjižnice za sklepanje pogodb nad višino
20.000,00 evrov (saj je v starem odloku naveden znesek v SIT). Prav tako se spreminja 16.
člen odloka, kjer je opredeljeni svet knjižnice (ta četrti člen je zelo pomemben) – zahteval ga
je zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – za to spremembo je naloženo, da se
odlok napiše, da sestavljajo svet knjižnice tudi sestavljajo predstavniki zaposlenih in predlog
delovne skupine, ki je pripravljala dopolnitve odloka, da se svet knjižnice iz 7 razširi na 9
članov – 2 predstavnika imenujejo delavci zavoda, ostalo pa ostane kar se tiče občine naše
sta dva člana, iz MO pa ima naprej 5 članov. Tudi je predpisana procedura ker zakon o
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spremembah zakona o javnem interesu za kulturo, se določi postopek in način izvolitve
tistih članov, ki so s strani zaposlenih v svetu knjižnice in ta določila na kak način in kdo
razpiše postopek in kakšen je rok, so opisani v 16. a, b, c, d, e, f. členu. Nadalje je
sprememba da je svet knjižnice tisti, ki odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na
pravice, obveznosti, odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja – tega določila v starem
odloku ni bilo, vse naputuje sprememba citiranega zakona. Za svet knjižnice se za
neposredno izvajanje tajnih volitev v strokovni svet se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka, ki veljajo za volitve predstavnikov delavcev v svet knjižnice. Z sprejetjem tega odloka
, preneha veljati statut zavoda z dne 19.06.1992. Navedeno je v tem odloku tudi, da se
volitve predstavnikov delavcev sveta knjižnice tega mandata morajo opraviti najkasneje v
roku 2 mesecev od uveljavitve tega odloka Mandat prvo-izvoljenih predstavnikov delavcev
traja do izteka sedanjega mandata sveta knjižnice.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.

Sklep št. 278/IV:
Občinski svet sprejema vsebino Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osrednje splošne knjižnice PIŠK Murska Sobota v
predlagani obliki in vsebini.

AD 9 – predlog sprememb in dopolnitev Statuta Komune d.o.o. Beltinci

Gospod direktor Janez Senica, JKP Komuna d.o.o., ki je povedal, da je pred prisotnimi
sprememba statuta. Predlagane so spremembe, ki se nanašajo na 16. člen statuta, 1.
odstavek 25. člena, sedanji 2. odstavek 25. člena statuta postane 3. odstavek, 26. člen
statuta dodatno dobi novi odstavek z novim besedilom. O dobičku se naj razpiše v statutu,
kot je tudi revizija napotila s svojim predlogom-tako se precizira, kaj se dogaja z njim pri
opravljanju gospodarskih javnih služb in opravljanju drugih dejavnosti, da se ne razdeli, pa
izhaja iz razpisov javnih del, ki se morajo izvajati v neprofitnem značaju – javne in druge
površine, ki se urejajo in ki se izvajajo v okviru Komune. Glede izgube, ki je nastala iz
naslova opravljanja drugih dejavnosti, se krije iz dobička prejšnjih let iz teh dejavnostih. V
kolikor pa teh sredstev ni na razpolago, izguba nastane nepokrita in se pokrije z dobičkom
ustvarjenim v prihodnjih letih iz teh dejavnosti. Prav tako se v spremembi statuta morajo
zneski v SIT preobraziti v EUR kot tudi se beseda »delitev dobička« mora nadomestiti z
besedama »razporeditev dobička«. Vse te spremembe so bile sprejete tudi na NS Komune, na
seji, ki je bila 13.11.2008.
Razprave pri tej točki ni, predlaga pa Janez Senica v imenu predsednika NS JKP Komuna
d.o.o. Beltinci predlog sklepa, ker je le-ta predčasno zapustil sejo, zaradi odhoda v
Ljubljano.
Na vsebino predlaganega sklepa kot tudi na samo vsebino predlogov za spremembo statuta
JKP Komuna d.o.o. Beltinci prisotni niso imeli nobenih pripomb, zato je župan Milan
Kerman predlagal glasovanje pri tej točki dnevnega reda.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 1.

Sklep št. 279/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme spremembe in dopolnitve Statuta JKP Komuna
d.o.o. Beltinci v predloženi vsebini.
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AD 10 – obravnava revizijskih poročil Računskega sodišča
Pri tej točki dnevnega reda so prisotni prejeli v gradivu kopiji revizijskih poročil ter odgovore
oz. odzivni poročili Občine Beltinci – pojasnila v zvezi z ugotovitvami Računskega sodišča
Občine Beltinci kot tudi Ugotovljena neskladja ter že izvedeni in še potrebni ukrepi za
odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri reviziji poslovanja JKP Komuna d.o.o. Beltinci za leto
2005 in 2006.
Župan Milan Kerman je povedal, da je na to tematiko preteklo ogromno voda, da je bilo
prelitega tudi ogromno črnila, ogromno je bilo deskreditacij in ogromno žaljivih vsebin na
nekaterih medijih in se pa krog močno zožuje in se ljudje tudi podpisujejo, kdo daje tisto
gor-najlepše se je izdala »krotilda«, ki je bila na nekaj forumih ženska, potem študentka,
sedaj pa se kot moški končno predstavil-kot je sam domneval že pred časom in ljudje se
podpisujejo na forumih. Prišel mu je v roke eden od dopisov-pisni, kjer se od Računskega
sodišča zahteva še dodatne kontrole, ker baje po mnenju tistega pisca in ni neimenovani99,9 % se je podpisal na tisti dopis – baje da je premalo Računsko sodišče delalo- kar pa
nihče ne more presojati, ker ima svoje norme. V občini je tega leta 2007 in 2008 segment
javnih naročil ugotavljal in poslovanje v zvezi z Komuno d.o.o. Beltinci, ko je prišla
revizorka, je rekel hvala Bogu, saj je dobrodošla, da bodo opozorila, kje gre kaj mimo, je
dobrodošla, da se skuša zadeve spraviti v red in to ni, tudi ko je odhajala, ji je rekel, da je
dobrodošla, nima nič proti, da se nas opozarja, da ne bo tako – mislili smo da smo dobro
delali, pa nismo dobro delali. Prav gotovo kje nismo dobro delali ampak nas opozarjajte, da
bomo delali še bolje. Stališče je bilo predstavljeno na NO, tudi novinarji, ki so v določenem
trenutku naredili pritisk, ni posameznim odgovarjal z štirimi stavki, zato je sklical tiskovno
konferenco, kjer je skušal pojasniti. Nekdo, ki se je na forumu lepo podpisal, pravi župan,
nekdo ki hodi okrog brez nečesa hodi in tam svoje frustracije ven meče, malo bolnepsihopatske, je napisal čudno zadevo, tako da to običajno ne čita, so ga pa sinovi opozorili.
Pa jim je le odgovoril, da ga spet blatijo, češ da se za »dobrim žrebcem vedno kadi-dober
vlečni konj ima meglo za seboj«. Je sklical torej tiskovno konferenco in je povedal, nekdo je
dal od novinarjev bombastični naslov za 370.000 gospodinjstev na naslovno stran: »Delali
protizakonito vendar kljub temu negospodarno!« Nikoli v tem stilu na konferenci ni povedal
tega. Novinar si je po svoje oblikoval, povedal pa je, da je občina v določenih primerih
nekatere stvari morala narediti na hitro, saj smo se zavedali, da niso popolnoma v skladu z
zakonom, vendar zaradi časovne stiske naredili tako, ker pa je Računsko sodišče pri vsaki
točki ugotovilo, s tem ni bil občinski proračun nič oškodovan pri nobeni točki- nekdo je celo
napisal:«Upajmo, da tega Kermanovega protizakonitega ščuvanja njegovi nadrejeni ne bodo
lepo gledali in ga bodo sankcionirali«, nikogar nikoli ni ščuval proti zakonu, niti na tisti
konferenci ni povedal, čujte, da naj vsi delajo nezakonito. Računskemu sodišču smo
razložili, da smo dali svoje ugotovitve, svoje poglede in smo jim obrazložili, osebno so rekli
da, zakon pa je tu drugačen, kot vi gledate, nekaj so upoštevali nekaj niso mogli upoštevati,
poročilo je tako kot je. Zato pa se ne opravičuje, prevzema osebno odgovornost kar je, nihče
pa ni naredil kriminalnega dejanja, je gonja enega izmed tistih in na prejšnji seji se mu zelo
dopadlo, ko je Ivan Mesarič povedal, po pravici, zakaj se v vsej zadevi gre in v čem je bistvo
gonje proti njemu. Tudi svetniki so dobili obrazložitve, kje so tiste stvari, kjer se obrazložilo,
za kaj se je šlo in ne bo več razpredal o tem in ne bo jemal časa jim, pričakuje vprašanja in
jim bo z veseljem tudi odgovoril.
Peter Gruškovnjak se dotakniti hoče poročila Komune – ne bi rad komentiral glede
poslovanja Občine Beltinci za leto 2006, ker je bil takrat član nadzornega odbora občine, pa
niso obravnavali tega, ker se bližale volitve in ne bi bilo higiensko, da bi ob teh zadevah NO
delal in odločal in poročilo dal OS, se za to distancira od teh vsebin. Marjan Maučec kot
predsednik NS Komune je sicer sejo predčasno zapustil, vendar pa na zadnjem obdobju so
se zelo potrudili, da zadeve rešujejo, je plod skupnega dela in želi povedati, glede CATV se
delajo na tem, da bi bila pravna ureditev čimprej in istočasno bodo stremeli k temu, da se
zadeva o kvaliteti, o vsebini bodo odločili naročniki, poročilo pripravijo do sodišča, da se jih
seznani z ukrepi, ki so več ali manj 85 % že narejeno in Računsko sodišče dobi poročilo
pravo in bomo zadovoljili njih in občinske svetnike ki so NS Komune pooblastili, da skupaj z
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direktorjem po pravi poti to gospodarsko podjetje, ki je v 100 % lasti občine peljejo po tej
razvojni poti.
Ivan Mesarič mislil, je da bo župan žogico umiril in ni rad, vendar pa se mu je takrat čudno
zgledalo, da je konferenco sklical, niso tako lepe stvari noter, pa tudi niso stvari, kot je
odreagiral, sam ne bi tako odreagiral tako misli, da nespretno, ni bila tiskovna glih na nivoju
– iskreno je sicer mislil in ni bilo fajn, računovodja se je mu zdel profesionalne, ki je v
finančni latovščini povedal bistvo. Tudi na forumih ni nikoli sodeloval, pa lahko župan
dokazuje kakor hoče, »nirvano« je ven vzel in bi se lahko zamisli in imajo ljudje prav, zakon
je zakon, kajti vsi v javnih službah delamo smo na očeh javnosti, zakone je treba izvrševati,
naj se sedaj to umiri, malo več podpore dati – ne ve, zakaj je to tako vzel osebno na svoja
ramena, tu so delavci občinske uprave, naj si zadeve počisti, pa ne bi kompliciral o tem.
Ivanu pravi, da naj tretjo točko umakne iz prejšnje seje iz pobud, ker na podlagi tretje točke,
naj mi pomagajo kaj bi se dogajalo, da bi imel lepše govore, je od tiste seje bombandiranje še
stokrat hujše. Tako da naj umakne, da tisto in naj pove, da naj bombandirajo ga, mogoče ga
tako ne bodo tako. Ker ga je župan izzval, hoče Ivan Mesarič povedati, v Malem rijtarju, ker
pa sili v nevolje in nekateri se iščejo ali iščejo, ko ima predgovore oz. spremno besedo, škoda
je župana.
Srečko Horvat bi demantiran prejšnje izjave Igorja Adžiča, glede tistega, da je bil nelegalno
imenovani v programski svet, kar ne drži in neupravičeni do sejnin-v poročilu piše, da je
20.06.2003 imenoval člane programskega sveta in sicer: 7 predstavnikov KS in 3 člane
občinskega sveta, 13.01.2004 sprejel sklep, da se na JKP Komuna prenesejo dejavnosti
povezane s CATV o tem so se izrekli tudi sveti KS – to za javnost poudarja, da tisto kar je
Igor trdil, da tisto ne drži-imenovani je bil od strani občinskega sveta.
Točka se zaključuje, sklepi pri tej točki se ne bodo sprejemali.

AD 10 – potrditev razdelitve sredstev društvom iz proračuna Občine Beltinci za leto
2008
Pri tej točki je župan v uvodu predal besedo predsednikom komisij, ki so bile imenovane za
odpiranje in vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, za odpiranje
in vrednotenje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, za odpiranje in
vrednotenje programov drugih društev ter odpiranje in vrednotenje programov s področja
turizma. Javni razpisi za sofinanciranje društev so bili objavljeni na internetni strani
Občine Beltinci v mesecu juliju 2008. Orientacijska vrednost razpisanih sredstev za
posamezen segment društev je bila razpisana v višini: kulturna društva in projekti:
20.860,00 evrov, turistična društva in projekti: 16.690,00 evrov, društva s področja sociale
in zdravstva v višini 7.500,00 evrov in druga društva v višini 9.000,00 evrov.
Komisija za odpiranje in vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov je
svoje delo opravila na 2 sejah in sicer (8.10.2008 in 11.11.2008). Predsednica komisije
Valerija Žalig je prebrala vsebino zapisnika 2. seje komisije. Komisija predlaga razdelilnih
razpoložljivih sredstev društvom.
Komisija za odpiranje in vrednotenje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Beltinci je svoje delo pod vodstvom predsednika Simona Horvata opravila
na 2 sejah in sicer (09.10.2008 in 05.11.2008. Komisija predlaga razdelilnik razpoložljivih
sredstev društvom.
Komisija za odpiranje in vrednotenje programov s področja turizma je svoje delo opravila na
2 sejah in sicer (08.10.2008 in 05.11.2008).Predsednik komisije, Srečko Horvat je prebral
vsebino obeh zapisnikov. Komisija predlaga razdelilnik razpoložljivih sredstev društvom.
Komisija za odpiranje in vrednotenje programov in projektov drugih društev je svoje delo
opravila na 2 sejah in sicer (09.10.2008 in 06.11.2008). Predsednik komisije Roman Činč je
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podal kratke zaključke in ugotovitve komisije iz teh dveh sej. Komisija predlaga razdelilnik
razpoložljivih sredstev društvom.
Župan v nadaljevanju odpira razpravo na to tematiko.
Peter Gruškovnjak je aktivno sodeloval za razdelitev sredstev za socialno področje in
področje zdravstva in danes ne bo glasoval o tem. Spoštovane svetnike in svetnike in
župana, direktorja pravi, da podpira delo vsakega društva, vsi predsedniki komisij so
ponovili, da pravilniki niso dobri, sam je lan predlagal 2 sklepa, da se pravilniki naredijo
novi do konca marca 2008, sedaj je konec novembra pa jih nimamo, on je občinskemu svetu
predlagal, da se do konca junija meseca sredstva razdelijo, ni se naredilo na tem področju
nič, društva rabijo denar med letom in ne na koncu leta. Za primerjavo društvo, ki dobi 1/3
lanskih sredstev naredi pa več - društvo izdaja bilten z več kot 80 strani, da ne bo povedal,
koliko je to društvo sredstev dobilo. Prebral je del izjave te predsednice-nekatera društva ne
oddajo niti poročil v času, ki je naveden v pogodbi z občino, nekatera sploh ne, ali kdo to
sploh preverja? Veste, da so v zadnjih letih projekti tudi izleti, občni zbori in podobne
neumnosti. V pogodbi je navedeno, da se morajo porabiti sredstva v tekočem letu, društva
večinoma hranijo denar na svojih računih in jih rabijo za popolnoma druge zadeve, ali je to
prav? Mislite, da smo tako neumni in da ne vidimo kaj se dogaja. Lani so z društvom DILI iz
enakih pravilnikov dobili 1700 evorv, danes ko je bilo izvedenih občinskih projektov, pa le
650 evrov, kje je tu logika, ali se zavedajo, koliko truda vložijo otroci mladina v prireditve,
dejavnosti in projekte med letom in to ni nič vredno – je res pomembno, da imaš napisano v
naslovu napisano v imenu društva napisano besedo »društva« ali pa bomo začeli slediti
razvoju in napredku… izjava se nadaljuje. Imajo krepko prav imajo 200 članov, na projektih
so uspešni, samo z občine donirati in čakati sredstva, in ni korektno in ne pošteno, zato za
to razdelitev ne more glasovati, vsako društvo pa podpira. Skavti letos niso dali vloge, ker
lansko leto videli, da se njihov doprinos družbenem interesu ni ocenil približno njihovim
pričakovanjem-imeli so božično prireditev, imajo izdatke, za njih članov se plačuje 25 evrov
članarine-to naj si v vsak razmisli, s proračunsko postavko se je strinjal, niso bili sklepi
realizirani kot so bili sprejeti.
Valerija Žalig želi povedati, da se društvo LOGOS zasluži več sredstev, vendar kot so
ugotovili kot tudi komisija je pregledala vlogo, kar so poslali in po tem se ukvarjajo v
glavnem z izobraževanjem kot direktno z kulturo-niti biltena niso dodali na komisijo ampak
misli, da vsako društvo je dolžno dati priloge, kar dela in kako računajo, da so imeli izdatke,
publikacije in tudi račune, koliko jih je to stalo. Valerija se strinja, da si LOGOS zasluži več
sredstev, lani so imeli za delitev več sredstev kot letos, vendar pa je bilo društvo povedano že
lani, da bi bilo bolje, če bi se prijavili na drugi razpis in ne na kulturnega. Strinja se, naj se
dajo sredstva omenjenemu društvu, vendar pa ne iz naslova kulture, ker se z kulturo, kot je
povedala že v uvodu ukvarjajo bistveno manj kot pa z izobraževanjem. Tudi KUD-u se je
letos iz naslova kulturnih društev namenilo manj, ker je bilo na razpolago za delitev manj
sredstev, pa tudi to meni Valerija ni bilo prav.
Peter Gruškovnjak replicira Valerijo Žalig in noče izpostaviti le to društvo, takih je več v
občini, želi povedati in sklep je predlagal na komisiji, da se humanitarne organizacije
(Karitas in Rdeči križ) naj posebej opredelijo v proračunskih postavkah kot donacija občine
in se jim polovica sredstev da v prvi polovici, druga polovica pa v drugi polovici leta- ti dve
društvi, ki imata kakovostno poslanstvo po svetu, kjer so žarišča bolezni, ne morejo devati
skupaj. Imel je na komisij tudi pomisleke, društva, ki se ukvarjajo na relaciji - mladi z
mladimi, se jih ne more mešati z starejšimi, ker to društvo ižakovsko pripravlja tudi svoje
kolege ki niso bili uspešni na maturi za maturo, povezujejo se, ali ni to ponos naše občine?
Valerija se po njegovi razpravi še vedno strinja s Petrom Gruškovnjakom za dodelitev
dodatnih sredstev za to društvo vendar pa nikakor ne iz sredstev kulturnega sklada, ker tam
sredstev ni na razpolago več.
Ivan Mesarič pove, da sam nima visokih misli, ima pa tri stvari-opazil je predsednike.
imenoval jih je župan in vidi, da niti slučajno od te opcije, ki ima večino v občinskem svetu
– so to opazili- če je hotel župan jim preko imenovanja kaj sporočiti. Vendar pa se župan kot
je povedal nagibal k strokovnosti. Vendar pa bi tudi njihova stran strokovnost kot je v
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nadaljevanju pojasnil Ivan Mesarič zagotovila, je pa dobro, da je dal nekaterim priložnost, da
so postali predsedniki komisij. Drugo želi dodati, da poročila – njegova komisija- poročila
bodo morala dati na koncu leta in tista, plane dobijo komisije, to mora biti vzajemno, to
mora biti urejeno-raje ne imeti ker je to nerodno in to je zadnjikrat tako. Za župana pa še
pravi da finančnik in on sta v proračunu te zneske predlagala, nekako zbalansirati bi
morali, ker so lahko problemi, drugo pa je to, da eno stvar naredi občinski svet preko
proračuna in ko se deli sredstva, drugo pa je, če so prebrali poročilo iz podjetja Munera - kar
je njegov svetovalec Igor omenjal že prej, tam je pisala gospa Frlinova, da je revidirala tekoče
rezerve – kjer jo je župan namenjal za kulturo in šport. Prisotne želi samo opomniti oz.
spomniti, da torej ta društva lahko dobijo tudi iz tistega naslova sredstva – tako prihaja do
nekakega dvoslojnega financiranja društev – tako vsaj on meni in kot so se že na odboru za
finance menili, bo župan moral dati poročilo oz. jasno povedati, kam so šla ta sredstva oz.
komu so bila namenjena. Prav tako bo moral župan ukrepati z občinsko upravo, da se
pravilniki že enkrat pripravijo, ker če ne bo izvajala uprava kaj občinski svet nalaga njemu
in njej , se ne želijo več pogovarjati Prav tako bi župan po nekem sklepu izpred časov (če ga
pa ni, pa ga v prihodnosti še bo) moral poročati o tekoči porabi.
Stanka Glavača moti, da svetniki niso dobili podatke, torej kakšni so bili kriteriji za
določena društva, naj bo to drugič priloga, saj so razlike namreč vidne. Na KS je prispel
dopis društva iz občinske uprave, vendar pa je bilo Stanku Glavaču pojasnjeno, da je
naslovnik prinesel pošto oz. dopis v kuverti, ki je bila naslovljena na KS, občinska uprava pa
je samo izvršila prenos – torej vložila kuverto v novo kuverto in jo datirala ter poslala
predsedniku KS Beltinci na dom. Stanko Glavač želi povedati, da je to društvo ŠD Sloparca,
KS nima sredstva za športna društva in predlaga, da bi se iz ostanka društvenih sredstev
mogoče namenilo sredstva za to novo društvo v občini, katero je ustanovil Vrdjuka Darijo
in, ki je predsednik-bi se lahko našel evro za delovanje tega dobrega, perspektivnega
društva. Glede Karitasa Beltinci ga zanima kako so bila razdeljena sredstva. Sam nima sicer
nič proti Karitasu Dokležovje, vendar beltinski pokriva 7 vasi, dokležovsko pa le eno vas oz.
KS. Tudi glede tekmovalnih in rekreacijskih društev bi sredstva morala biti razdeljena
primerno – te stvari pri tem pogreša in upa, da se bodo stvari opredelile v novih pravilnikih,
ki so že tako prepotrebni in nujni.
Igor Adžič je povedal, da je pozorno poslušal vse predsednike komisij, ki so vodili komisije
za razdelitev sredstev in skupna nit vsem so bili – pravilniki! Kolikor je sam uspel danes
pregledati pravilnike, ki so mu dostopni, so bili zadnji novelirani leta 2004 – ki so podlaga
tega odločanja, par let se vleče že, kdaj jih bomo naredili. V ta namen je sklical tudi pred
časom statutarno komisijo in pod točko 5 se je vlekla ravno pereča problematika
pravilnikov, odlokov, razpisov in se je to tematiko obravnavalo. Letos je tudi bil noveliran
zakon o društvih, ki je postavil stroge pogoje za delovanje le-teh. Kajti včasih se je tolmačilo,
da članarina ni podlaga za članstvo, to je sedaj izbrisano in razprava je tekla v smer ali
rabimo dodatno pravno pomoč, da to tudi naredimo in pravno pomoč zaprosimo dodatno.
Vendar pa je s strani župana in direktorja, ki je istočasno tudi pravnik bilo povedano, da
zaenkrat to še ni potrebno. Obstaja torej možnost da se stvari napnejo do mere, da se
sprejmejo s skupnimi močmi tudi z društvi ti pravilniki. Zavedati pa se je potrebno, da so vsi
odbori in komisije delovna telesa občinskega sveta in niso ljudje za to neusposobljeni, da bi
bili delovna telesa občinske uprave, sam pa lahko pomaga. Rezultatov če ne bo, pa bodo
prisiljeni, da se pravno pomoč od zunaj poišče in ki bodo to naredil, to pa bo za nas
najslabša stvar. Do dokončnega sprejetje proračuna 2009 vsaj v prvi fazi se naj jih izvede v
življenje – če se spomnijo so bili letos predsedniki teh komisij za delitev sredstev namreč
postavljeni v zelo neroden položaj, delajo po principu kopiraj prilepi, potem pa po izvajanju
spet ugotovimo da niso pravi.
Venčeslav Smodiš – skozi razpravo posluša stvari-novi pravilniki in občinska uprava na čelu
katere je on, z njegove stvari je delovni osnutek pripravljeni, eden skupni ali pa če hočejo
bodo štirje. Kot spominja prisotne je delovni osnutek bil obravnavan na eni od komisij – bili
so na tisti skupni sestanke skupaj s predsedniki društev pozvani tudi predsedniki komisij
za delitev sredstev in vsi se sestanka takrat niso udeležili – tako da skupnega tvornega
sodelovanja takrat ni bilo v smeri, da se točno predoči, kaj želimo od društev in ali iti po
starem ali pa bodo društva, ki bodo aktivna nagrajena za svoje delo. Tu Venčeslav Smodiš
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želi povedati, da tovrstno usmeritev rabi, v tej smeri, ali bomo delili sredstva društvom ker
se ustanovijo in so registrirana in obstajajo v občini ali pa bomo povedali, kaj je na ravni
interesa in kaj je v interesu občine in bomo se odločili in nagradili oz. dodelili sredstva za
taka in tovrstna društva, te usmeritve napotitev oz. razmišljanj ni zasledil. Aktivno se bo
potrebno sesti skupaj s predsedniki komisij in pregledajo ta njegov izdelek, ali pa je kdo
pripravljen in pripravi svojega.
Po razpravi je župan dal razdelitev sredstev za dotacije društvom, kot so ga pripravile
komisije, ki so podale v začetku te točke svoje ugotovitve, na glasovanje.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
GLASOVANJE: ZA: 13, PROTI:0.
Sklep št. 280/IV:
Iz občinskega proračuna Občine Beltinci za leto 2008 se razdelijo finančna sredstva za
sofinanciranje programov društev in projektov po predloženih razdelilnikih komisij
za leto 2008 in sicer:
A. KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI – skupaj: 20.850,00 Eur:
KUD DOLINEC GANČANI - 1.050,00 Eur, DRUŠTVO LOGOS IŽAKOVCI-650,00 Eur
3. KUD »MARKO« BELTINCI - 850,00 Eur, KUD MELINCI -1.350,00 Eur, KUD LIPA850,00 Eur, KUD LIPOVCI - 1.350,00 Eur, KUD »ŠTEVAN KUHAR« BRATONCI-1.150,00
Eur, KUD DOKLEŽOVJE- 900,00 Eur, DKLI IŽAKOVCI- 950,00 Eur, KUD BELTINCI10.050,00 Eur, DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI-1.400,00 Eur, DRUŠTVO ZA KOLESARSTVO IN
UMETNOST BELTINCI-300,00 Eur
B. TURISTIČNA DRUŠTVA – skupaj: 16.687,00 Eur
TD LIPA-1.591,00 Eur, TD BRATONCI-3.256,00 Eur, TD IŽAKOVCI- 2.960,00 Eur,TD
BELTINCI-1.221,00 Eur, TD LIPOVCI- 2.516,00 Eur, TD GANČANI- 2.442,00 Eur, TD
MELINCI - 2.701,00 Eur
C. SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI- skupaj: 7.140,00 Eur
ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE- 490,00 Eur, ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI 1.770,00 Eur, SKUPINE ZA SAMOPOMOČ-1.330,00 Eur, OBMOČNO ZDRUŽENJE
RDEČEGA KRIŽA- 1.960,00 Eur, MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH470,00 Eur, SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA POMURJE-640,00 Eur,
DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA-480,00 Eur
D. PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV- skupaj 8.999,27 Eur
HOKEJSKI BELTINŠKI KLUB HORBEK-FČELE-1.143,56 Eur , KOLESARSKI KLUB TIM
MLIN BELTINCI-957,11 Eur, ČEBELARSKO DRUŠTVO BELTINCI - 807,95 Eur, DRUŠTVO
GOJITELJEV MALIH ŽIVALI BELTINCI- 621,15 Eur, DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
BELTINCI - 435,05 Eur, DRUŠTVO STARODOBNIKOV LJUBITELJEV STARIH KOLES
»DIMEK« BELTINCI - 1.143,56 Eur, DRUŠTVO UPOKOJENCEV BELTINCI-1.019,26 Eur,
DRUŠTVO UPOKOJENCEV MELINCI - 770,66 Eur, DRUŠTVO INICIATIVE MLADIH
BELTINCI - 186,45 Eur, DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOKLEŽOVJE - 708,51 Eur,
VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI-522,06 Eur, DRUŠTVO ČOLNARJEV
DOKLEŽOVJE-435,05 Eur, KO ZZB BELTINCI-248,60 Eur.

Glede na športno društvo Sloparca da bi se dalo sredstva, dodaja Stanko Glavač - vendar se
tu sredstva za šport ne delijo ampak pri Športni zvezi Beltinci. O športnih društvih samo
odločajo za sredstva iz proračuna, višino, ostalo pa komisija, daje v pojasnilo Venčeslav
Smodiš.
Simon Horvat predlaga, da se razlika, ki je ostala pri socialnih in zdravstvenih društvih,
nameni skavtom, ki spadajo v njihovo komisijo – predlog se bo upoštevalo.
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Peter Gruškovnjak predlaga, da se za društvo Logos DILI nameni vsaj dotacija v višini
lanskega leta - glede na aktivnosti in mnoge projekte, ki jih je društvo izpeljalo in bilo
uspešno preko različnih ministrstev. Prav tako predlaga, da se tudi skavtom nameni
sredstva, kot so jih prejeli v lanskem letu. Peter Gruškovnjak poziva prisotne da podprejo
njegov predlog v smislu, da župan presodi in odloči o tem.
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI:0
Sklep št. 281/IV:
Možnost dodatnih sredstev iz proračuna za Društvo skavtov Beltinci in DILI Ižakovci
se prepusti v odločanje in presojo županu Občine Beltinci. Občinski svet pa se strinja,
da se določena sredstva za ti dve društvi naj namenijo.
Župan Milan Kerman glede na to, da je ura že 23.10 sprašuje prisotne, če se s sejo
nadaljuje?
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 282/IV:
Občinski svet se strinja, da se 17. redna seja nadaljuje tudi po 23.00 uri.

AD 13 – ADO – Agencija za dolgotrajno oskrbo na domu-soglasje
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu izven mreže javne službe

k

ceni

Agencija je zaprosila za soglasje k ceni storitev pomoči na domu izven javne mreže, znotraj je
urejeno preko CSD Murska Sobota je dodal v uvodu direktor občinske uprave Venčeslav
Smodiš. Potrebno je s strani občinskega sveta dati soglasje k ceni – v primerjavi s CSD je
nižja, zato se predlaga, da se da soglasje. Peter Gruškovjak je pri tem prenesel tudi pozitivno
stališče odbora za družbene dejavnosti, ki je na svoji seji razpravljala tudi o tem.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagani sklep dal na glasovanje.
Ugotavljaje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 283/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci,
Cvetno naselje 6 soglasje k predlogu cene socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu kot socialne oskrbe na domu, ki jo bo agencija izvajala izven mreže javne
službe.

AD 14 – Petrol plin d.o.o. – soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja

Pri tej točki je obrazložitev podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je povedal,
da je podjetje PETROL PLIN d.o.o. , Dunajska cesta 50 Ljubljana z dopisom z dne 28.10.
2008 Občino Beltinci zaprosil za soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja. K prošnji je priložil Splošne pogoje za dobavo
in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, ki jih je pripravil kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Občini Beltinci. V skladu z 3. odst. 70. čl. Energetskega zakona (Ur. lit
RS št. 27/07, 70/08) si mora izvajalec- sistemski operater distribucijskega omrežja
zemeljskega plina med drugim pridobiti soglasje lokalne skupnosti, v kateri izvaja omenjeno
dejavnost in soglasje
sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo. Iz dopisa
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izvajalca je razvidno, da so bili Splošni pogoji pripravljeni na osnovi generičnega dokumenta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo in da so usklajeni tako, da bodo enotni za vse
lokalne skupnosti, kjer je Petrol plin d.o.o. Ljubljana sistemski operater distribucijskega
omrežja zemeljskega plina.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlog sklepa dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje. ZA: 16, PROTI:0
Sklep št. 284/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k s strani izvajalca Petrol plin d.o.o.
Ljubljana predloženim Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Sežana. Občine Radovljica,
Občine Odranci, Občine Turnišče, Občine Tržič, Občine Rogatec, Občine Beltinci,
Občine Vodice, Občine Komenda, Občine Slovenska Bistrica, Občine Slovenske
Konjice, Občine Gornja Radgona in Občine Cerklje na Gorenjskem.

AD 15 - Idejna zasnova pilotskega projekta zbiranja plastenk od vrat do vrat« in
odprtje zbirnega centra

Pri tej točki je župan Milan Kerman povedal, da podjetje Saubermacher & Komunala Murska
Sobota pripravlja pilotni projekt, kjer bi se plastenke pobirale od vrat do vrat. Vsako
gospodinjstvo v občini bi dobilo 2 vreči, ki bi ju enkrat na mesec odpeljali, s tem bi
razbremenili ekološke otoke, tudi odlagališča, tudi kurjenje v naravi, vse to bi se uredilo na
ta način – samo pet-embalaže. Sam projekt je pilotni, dokler ne bo zakonsko urejeno-hočejo
raziskati nekaj območij – izbrali so Murska Soboto in Beltince- strošek so vreča, kar bi
razdelili distribucijsko kot informativno glasilo Mali rijtar, da ne bo stroškov dodatnih.
Občina bi tako sofinancirala nekje v višini 23.000 evrov v naslednjem proračunskem letu. S
tem bi bistveno prihranili in tako ljudi začeli ekološko osveščati, s čimer bo poskrbljeno tako
za disciplino pri plastičnih embalažah kot tudi za čistejše okolje. Ko pa bo projekt zaživel
preko ministrstva, pa bo prešlo financiranje le-tega na vsako posamezno gospodinjstvo-torej
nekje 0,86 evra na mesec pri položnicah zraven.
Prisotni so se strinjali s tem, da se k projektu pristopi in se tudi sredstva za ta namen
rezervirajo v proračunu za leto 2009 v predlagani višini.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 285/IV:
Občinski svet Občine Beltinci podpira izvajanje pilotnega projekta »Zbiranja plastenk
po sistemu od vrat do vrat« v Občini Beltinci. V proračunu za leto 2009 se naj
zagotovijo sredstva za izvedbo projekta v višini cca. 24.000,00 evrov.

Župan Milan Kerman je prisotnim povedal, da je zbirni center pri kraju in bo v kratkem tudi
otvoritev. Na to tematiko je tudi na svoji redni seji razpravljal odbor za urbanizem, urejanje
prostora, komunalo in varstvo okolja. Pri tem se poraja vprašanje, ali kontejnerje za zbiranje
materiala oz. za ločeno zbiranje frakcij nabavi občina v lastni režiji ali bo občina imela
kontejnerje v najemu. Skozi razpravo in predstavitev tudi s strani Simona Horvata je bilo
nekako zavzeto skupno stališče, da bi bilo ekonomičneje in ceneje, če bi se kontejnerji kar
kupili in bi tako ostali v občinski lasti. Cena kontejnerjev je nekje 1.000 evrov za en komad,
rabili bi jih pa 7. Prisotni so se strinjali s predlogom in so glasovali.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, proti: 0
Sklep št. 286/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se za nakup kontejnerjev za zbirnosortirni center v Občini Beltinci nameni sredstva v višini 1.000,00 evrov + DDV (za en
kontejner – skupaj 7 kontejnerjev).

AD – 16 razno
Glede izjave o javnem interesu – dodatnega gradiva, ki so ga prisotni prejeli na sami seji za
obravnavo pod to točko dnevnega reda, na razlago župana Milana Kermana, zakaj je
potreben sprejem le-teh ni bilo nobene pripombe oz. dodatne razprave.
Župan je dal obe predlagani izjavi na glasovanje (vendar posamično).
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.

Sklep št. 287/IV:
Pristopi se k odmeri razširjene lokalne ceste Beltinci-Gornja Bistrica, parc. št. 3932,
k.o. Beltinci, kar je v javnem interesu Občine Beltinci.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0-

Sklep št. 288/IV:
Pristopi se k odmeri razširjene lokalne ceste Beltinci-Gornja Bistrica parc. št 2914,
k.o. Melinci, kar je v javnem interesu Občine Beltinci.

Župan je pri tej točki dnevnega reda prisotne tudi spomnil, da so v gradivu pod to točko
dobili tudi pobudo, da bi ob 100. Obletnici rojstva Vilka Novaka postavili doprsni kip v
Beltincih. Ideja je pri prisotnih bila pozitivno sprejeta kot tudi tista, ki jo pred časom že kar
nekaj krat predlagal svetnik Peter Gruškovnjak in na nocojšnji seji svetnik Simon Horvat, o
postavitvi spominskega obeležja priključitve prekmurskih Slovencev matičnemu narodu
torej kot spomin na 17. Avgust. Prisotni so se soglasno strinjali, da se začne postopek za
ureditev spominskega parka v Beltincih, za lokacijo se poprosi za mnenje in pomoč KS
Beltinci.
Ugotovitev prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 289/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se prične postopek za ureditev
spominskega parka v Beltincih. KS Beltinci se naproša da se pridruži k postopku in
poskuša najti primerno lokacijo za ureditev le-tega.
Nadalje so prejeli svetniki vlogo Doum d.o.o. Beltinci in bi tu glede poroštva pridobljenega
kredita na EKO skladu RS.
Peter Gruškovnjak pri obravnavi te vloge podaja svoje mnenje, da naj se poroštvo s strani
občine v prvi fazi izda z namenom ekološkega pristopa k čistejšemu okolju, v nadaljevanju
pa je potrebno premisliti kako financirati s strani razvojnih sredstev projekte kot take, saj se
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tudi občinska stavba in dom ostarelih greje iz skupne kurilnice župnijskega doma. Torej bi
se naj v proračunu za leto 2009 namenila sredstva za sofinanciranje projekta oz. refundacija
v tem smislu, nato pa se že najde nadaljnje rešitve.
Vendar pa je Venčeslav Smodiš predstavil pravno podlago in obrazlago, saj občina ne more
na podlagi Zakona o financiranju občin dajati kar tako poroštev predvsem ne tistim
podjetjem in porabnikom, katerih ni ustanoviteljica oz. soustanoviteljica. Torej poroštva oz.
soglasja za to ne more dati.
Stanko Glavač pa meni, da gre pri tem vseeno za širši interes in ne vedno iskati možnosti
kako ne pomagati, ampak najti možnosti kako pomagati – to poroštvo je podjetju Doum
d.o.o. Beltinci le v pomoč, da bodo dobili cenejši kredit.
Nekako skozi razpravo, ki se je hotela razplesti, pa je bilo ugotovljeno, da je tematika vseeno
predelikatna in naj se odločanje o tem prepusti za naslednjo sejo sveta, pridobijo pa se naj
še kakšna dodatna tolmačenja, predlaga Ivan Mesarič. Prisotni so se z njim strinjali.

Župan Milan Kerman je prisotne tudi spomnil na predavanje, ki bi ga lahko izvedli v mesecu
decembru glede gradiv in priprave ter vodenja sej občinskega sveta, ki bi ga izvedla v
Beltincih gospa Neža Vodušek, ki je na tem področju strokovnjakinja. Prisotni so se strinjali,
po daljši razpravi, da bi se naj le-to izvedlo 08. ali 09. decembra 2008 v popoldanskem času.
Predavanje oz. izobraževanje bi bilo namenjeno članom občinskega sveta, članom NO,
občinski upravi in predsednikom KS-ov, cena bi bila za vse udeležence nekje 980,00 evrov,
kar je zanemarljivo v primerjavi, koliko koristnih informacij in nasvetov bodo prejeli na
samem srečanju oz. predavanju. Prisotni so tudi obljubili, da se bodo izobraževanja zagotovo
udeležili, pooblastili pa so župana Milana Kermana, da z gospo Nežo Vodušek doreče vse
potrebno.
Peter Gruškovnjak naproša vse prisotne in tudi župana ter občinsko upravo, da naj v zvezi z
zbirno sortirnim centrom pri ČN se poskrbi, da se zavaruje dovoz in odvoz smeti - torej ulica
Pot ob Črncu, da ne bo namenjena za promet namenjena. Nadalje pa še podaja obvestilo za
krajane in krajanke Lipovec, saj želijo TD v Lipovcih spodbuditi svoje vaščane, da se
priključijo akciji za svetlobno okrasitev vasi z motivacijskimi efekti. TD bo v času praznikov
izbirala najlepše okrašeno domačijo in jo tudi predstavila ob kuhanem vinu 04.01.2009, ko
bo podarjeno tudi priznanje le-ti. Vendar pa mu je nekako to v neskladju z današnjimimnogimi pozivi k varčnosti z električno energijo, kot tudi v neskladju z globalnim
segrevanjem ozračja in poziva ob tej priložnosti TD Lipovci, da naj v sredi vasi postavi veliko
jelko oz. smreko in jo okrasi z tolikimi lučkami, koliko je vaščanov-torej za vsakega eno in bo
lepše in bolj ekonomično. Ocenjujejo pa lahko okrasitve božičnih drevesc in notranjih jaslic.
Poleg tega meni, da božični kraj ni namenjen tekmovalnosti ampak družinskemu sožitju.

Ker ni bilo več nobenih dodatnih predlogov oz. pripomb, je župan Milan Kerman ob 24.00
uri sejo zaključil.

Zapisnik je bil pripravljen dobesedno na podlagi tonskega zapisa, ki se hrani v arhivu
Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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