Občinski svet
ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 11.10.2007 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Simon Horvat,
Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej
Vöröš.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Daniela Horvat, Valerija Žalig.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Baša Vladimir.
gospod Sočič Geza, namestnik vodje projekta Cero Puconci, gospod Režonja Franc, vodja KGZS
OE Murska Sobota, direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, Štefan Činč – finančnik I v
občinski upravi, svetovalec I v občinski upravi, Janez Senica.

Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 15 članov
občinskega sveta, torej je svet sklepčen in se seja lahko nadaljuje.
V nadaljevanju je člane občinskega sveta seznanil z gradivom, ki jim je bilo posredovano na sami
seji ter glede na to, da je bilo prisotnim poslano še dodatno gradivo, se predlaga razširitev
dnevnega reda in sicer z dvema dodatnima točkama: Sprejem zapisnika 3. korespondenčne seje
ter z točko Imenovanje direktorja JKP Komuna d.o.o. Beltinci. Gradivo za to točko dnevnega reda
je bilo posredovano na občinsko upravo po tem, ko je bilo kompletno gradivo že razposlano. Ta
točka se uvrsti na 12. mesto, ostale pa se smiselno preštevilčijo. Zapisnik 3. korespondenčne seje,
ki je bila izvedena 05.10.2007 pa bo obravnavan pri 1. točki dnevnega reda.
Razprava o dnevnem redu.
Igor Adžič je podal predlog dopolnitev in sprememb dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci, ki ga predlagajo svetniška skupina SLS, svetniška skupina SDS in samostojna
svetnika Igor Adžič in Ivan Mesarič.
Župan Milan Kerman še vedno trdi, da je potrebno odloke in pravilnike, če so le-ti na dnevnem
redu, obravnavati pred ostalim gradivom ter da lahko predlagatelji predlagajo spremembe od 8.
toče naprej. Vendar pa je Igor Adžič vztrajal pri svojem predlogu, zato je župan Milan Kerman
prešel na glasovanje.
Najprej je dal na glasovanje svoj predlog dnevnega reda, ki se dopolni le z dvema točkama pri prvi
in dodatno uvrstitvijo 13. točke.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 9.
Iz glasovanja izhaja, da predlog župana Milana Kermana ni bil sprejeti.
Sklep št. 92/IV:
Ne sprejme se predlog dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki ga
predlaga župan Milan Kerman (dodata se dve toči dnevnega reda: sprejem zapisnika 3.
korespondenčne seje in imenovanje direktorja JKP Komuna d.o.o. Beltinci).

Glasovanje o predlogu Igorja Adžiča.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 6.
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Sklep št. 93/IV:
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 7. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sicer:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 6. in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Poročilo o vsebini 3. redne seje Komisije za statutarna in pravna vprašanja
Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Pobude in vprašanja.
6. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in določitev
kandidata za člana Državnega sveta.
7. Obravnava vlog za direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
8. Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. – 1. obravnava.
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 – skrajšani postopek.
10. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci
– 2. obravnava.
11. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesij na področju javne
službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci – 1.
obravnava.
12. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
13. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok.
14. Odstop članice Občinskega sveta Občine Beltinci, predstavnice romske skupnosti.
15. Soglasje k pooblastilu za predstavljanje in zastopanje Zavoda za kulturo in turizem
Beltinci.
16. Razno.

AD 1 – Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je prisotne spomnil, da so po takratni 6. redni seji prejeli domov
obrazložitev, ki je prispela iz vladne službe za lokalno samoupravo o spornem glasovanju na
takratni seji pri točki AD 9 in spornem sklep št. 83/IV, ki je bil takrat sprejeti in ne kot je
zapisano v zapisniku, da ni bil sprejeti. Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš je dodatno
pojasnil, da je bilo glasovanje v primeru Agencije za dolgotrajno oskrbo na domu prvič pravilno in
da ponavljanje glasovanje ne bi bilo treba saj je bila prisotna večina svetnikov, opredeljeni glas je
pomemben, tako da je bilo zmotno mišljenje da mora večina glasovati, dovolj je bilo da je bila
večina opredeljenih za (citiral določila 43. in 44. člena Statuta Občine Beltinci).
Martin Virag oporeka takratno stanje iz enostavnega razloga, pred vsako odločitvijo je treba
ugotavljati prisotnost, prisotnost se ugotavlja na tak način, da tisti, ki glasujejo so praktično
prisotni, se jih vsaj vpraša če so prisotni, lahko gremo tudi ven in nismo prisotni ali se nas
vpraša, če smo prisotni ali ne, tako se namreč dela tudi v državnem zboru in to dejansko oporeka.
V zapisniku bi moralo biti to popravljeno, ne da je sklep št. 83/IV zapisan v smislu nesprejetja.
Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da je zapisnik odraz dejanskega stanja, kar se je takrat
dogajalo na tisti seji, v zapisniku 7. redne seje pa bo pri sklepu o sprejemu zapisnika zapisano, da
je bilo ugotovljeno, da je pri glasovanju prišlo do napake in da je le-ta bila odpravljena in da je
sklep št. 83/IV bil dejansko sprejeti in ne nesprejeti.
Adžič Igor je povedal, da je omenjeno problematiko iz 6. redne seje obravnavala tudi komisija za
statutarna in pravna vprašanja na svoji 3. redni seji, ki je bila 6. avgusta 2007 in sprejela v tej
zvezi slep št. 14 v katerem navaja, da je župan pri 9. točki dnevnega reda takrat ravnal
nedopustno in nezakonito. Tudi naj bi takrat od svetnikov zahteval da naj se opredelijo ali bodo
glasovali ali ne, za kar ni imel nobene pravne podlage in tudi nepravilno je ugotovil izid
glasovanja.
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Župan Milan Kerman je ponovno poudaril, kar je povedal tudi že v začetku obravnave te točke
dnevnega reda, da je bila gospa Metka Močnik, direktorica Agencije obveščena o tem, poslan ji je
bil pravilen sklep, z njo je tudi že sklenjena koncesijska pogodba. Torej ni bila storjena nobena
krivda nikomur kot tudi so bili vsi svetniki takoj po takratni seji, ko je bila ugotovljena napaka pri
izidu glasovanja, prejeli pravno mnenje službe vlade za lokalno samoupravo.
Jože Erjavec je podal pripombo na zapisnik prejšnje seje in sicer da naj se pri glasovanju na 11.
strani popravi glasovanje za sklep št. 82/IV, saj je napisano narobe. Poleg tega naj se na zadnji,
18. strani zapisnika popravi priimek predsednice komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade, ki
pravilno glasi: Sraka in ne Ozmec kot je zapisano.
Ker ni bilo več pripomb na vsebino zapisnika, ga je župan s temi dopolnitvami dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 1.
Sklep št. 94/IV:
Sprejme se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se na 11.
strani zapisnika pri glasovanju za sklep št. 82/IV popravi številka pri glasovanju PROTI, ki
glasi pravilno: PROTI: 0.. Na 13. strani je na podlagi tolmačenja Službe za lokalno
samoupravo sklep št. 83/IV bil izglasovan, zato se ga pravilno zapiše v obliki, da je bil
sprejeti, torej je Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci koncesija podeljena. Na
zadnji, 18. strani zapisnika se popravi priimek predsednice Komisije za priznanja,
odlikovanja in nagrade pravilno glasi: Sraka in ne Ozmec, kot je zapisano.

AD 2 - Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je prisotne spomnil na razlog za sklic 3. korespondenčne seje kot tudi je
prebral sklep, ki je bil v zvezi s pomočjo Občini Železniki bil takrat sprejeti. Prisotni na vsebino
zapisnika niso imeli nobenih pripomb in so glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA:16, PROTI: 0.
Sklep št. 95/IV:
Sprejme se vsebina zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.

AD 3 – Realizacija sklepov 6. redne in 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman podal realizacijo sklepov prejšnje redne in
izvedene korespondenčne seje.
Ivan Mesarič je povedal, da naj se pri sklepu št. 74/IV za besedami 10.000 populacijskih enot
postavi ločilo »vejica«.
Pri tej točki dnevnega reda je svetovalec v občinski upravi, Janez Senica tudi glede na sklep št.
76/IV iz prejšnje redne seje ter glede na dogovor iz prejšnje seje, podal podrobno poročilo o
aktivnostih v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Občini Beltinci. Na vprašanja svetnikov
ni podajal odgovore, saj je bila to le predstavitev in ne posebna točka dnevnega reda.

AD 4 – Poročilo o vsebini 3. redne seje Komisije za statutarna in pravna vprašanja
Občinskega sveta Občine Beltinci
Igor Adžič je povedal, da se je za spremembo dnevnega reda odločil zaradi širše osveščenosti
svetnikov glede 3. redne seje Komisije za statutarna in pravna vprašanja, ki je bila 6. avgusta
2007. Posebej je poudaril neudeležbo župana in direktorja občinske uprave kot tudi nezagotovitev
administrativne in strokovne pomoči, ki bi morala biti odboru zagotovljena po zakonu. Sprejeti so
bili ugotovitveni sklepi št. 14 o katerem je govoril pri sprejetju zapisnika 6. redne seje občinskega
sveta. Sprejeti je bil še sklep št. 15 na podlagi katerega predlaga komisija občinskemu svetu, da
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sprejme sklep na osnovi katerega bi posebna komisija ali nadzorni organ občine pregledal
pravilnost in zakonitost glasovanja občinskega sveta od 1.1.2003 naprej. Ugotovitveni sklep št. 15
komisije za statutarna in pravna vprašanja, predlaga sprejem sprememb odloka o občinskem
javnem glasilu zaradi zagotovitve strokovnosti in politične nevtralnosti s katerim se 7. člen odloka
preimenuje z besedilom, da traja mandatna doba članov uredniškega odbora 4 leta ter da je
najnižja stopnja strokovne izobrazbe predlaganih in imenovanih najmanj 5. stopnja izobrazbe.
Prav tako komisija predlaga spremembo 17. člena omenjenega odloka kjer bi naj Uredniški odbor
moral občinskemu svetu po novem predložiti programsko zasnovo glasila v roku enega meseca po
imenovanju. Za sklicevanje sej je zadolžena glavna odgovorna urednica, ki svoje vloge nekaj
mesecev po imenovanju še ni prevzela in sklicala ni nobene seje uredniškega odbora, zato se
občinskemu svetu predlaga, da se jo pokliče, da to stori v 8 dneh od zadnje seje sveta, v
nasprotnem primeru se bo predlagalo njeno razrešitev. Nadalje je Igor Adžič še navedel, da
komisija ugotavlja, da večina sej ne poteka v skladu s Poslovnikom, predvsem pa ne s politično in
osebno etiko. Večina kršitev bi naj bila ugotovljena na strani predsedujočega, ki v mnogih
primerih izraža vrednostne sodbe, žalitve na osebni ravni. Take seje se bodo v bodoče iz
proceduralnih razlogov prekine. Ugotovitveni sklep št. 18 komisije pravi, da naj se čas trajanja
dolžin sej na se z zaključkom vsake seje kot zaključene celote planira na poslovniško določen čas
trajanja do 5 ur in naj se s strani predsedujočega zavestno ne krši poslovnik. Na seje sveta se po
sklepu št. 19 naj ne uvrščajo točke brez predlogov sklepov in strokovnih mnenj. Sklep komisije za
statutarna in pravna vprašanja št. 20 predlaga županu, ki svoje funkcije ne opravlja poklicno, da
bi bil v neposrednem stiku dosegljiv svetnikom najmanj v treh posameznih dnevnih v tednu, prav
tako pa naj se vsakih 14 dni zagotovi ustrezen prostor na občini, v katerem bodo svetnike naše
občine dosegljivi v neposrednem stiku občanom za vprašanja.
Srečko Horvat je mnenja, da bo le ena politična opcija imela uredniški odbor v svojih rokah, zato
želi komisija da se sprejme takšen sklep. Sploh ne ve, kaj je tako zmotnega oz. narobe v predlogu,
da bi naj vse politične stranke zastopane v občinskem svetu imele svojega predstavnika v tem
odboru. V prejšnjem mandatu je bil član odbora za informiranje kot član druge opcije in kako si je
odgovorni urednik vzel pravico in prepovedal objavo članka v glasilu, kar se mu še danes
neodgovorno in nedopustno. Meni, da gre v naši občini že za diktaturo enoumja, ki vlada na tem
ozemlju. Ne strinja se z navedbo v sklepu komisije št. 16, saj glavna urednica s sklepom na 3.
redni seji (nadaljevanje), ki je bila 30.04.2007 ni bila imenovana in zato upa, da se ji bo kdo v
prihodnosti za te navedbe tudi upravičil. Poleg tega se mu zdi predlog komisije o postavljanju
pogojev za izobrazbo člana uredniškega odbora absurden, glede na to, da pa za predsednika
države ni omejitve glede izobrazbe.
Igor Adžič je podal odgovor, da je zadeva glede imenovanja uredniškega odbora zakonsko pravilna
in občinski svet pač ni dal mandata njihovi stranki, tako da je o tem brezpredmetno razpravljati.
Dodal pa je še, da je komisija pregledala vsebino odlokov o izvajanju gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in odloka o podelitvi koncesije
za opravljanje javne službe sistemskega operaterja zemeljskega plina in se z njuno vsebino strinja
ter da naj ju občinski svet sprejme v predlagani vsebini.
Simon Horvat se je po razpravi Igorja Adžiča oglasil z mnenjem, da se mu zdi, da je statutarna
komisija omalovažila delo odbora za urbanizem, katerega predsednik je sam, saj je odbor oba
odloka pregledal ter pri odloku o podelitvi koncesije predlagal določene dopolnitve, ki pa naj sedaj
po mnenju komisije ne bi bile več pomembne. Torej se komisija za statutarna in pravna
vprašanja spušča v strokovnost njihovega odbora, s čimer se ne strinja. Ker če delo odborov ni
pomembno, potem tudi ni potrebno, da jih občinski svet sploh ima. S takim sklepom statutarna
komisija tudi ne zaupa enemu od svojih, ki je tudi član te komisije, saj ga lahko tako smatra za
nesposobnega za delo v tem odboru.
Venčeslav Smodiš je podal mnenje, da odsvetuje sprejem sprememb odloka o javnem glasilu, saj
je odlok, ki je v veljavi že od leta 1996 potreben celotne spremembe in dopolnitev. Poleg tega je
glede neudeležbe za seji komisije za statutarna in pravna vprašanja pojasnil, da je bil takrat na
dopustu, zato se seje ni mogel udeležiti.
Peter Gruškovnjak je dejal, da je razprava na delo statutarne komisije žgoča, vidi tudi, da delo
odborov ni usklajeno – so določene vsebine prišle na novo, zakaj jih svetniki niso dobili, zakaj se
ni Srečka Horvata seznanilo o tem – o določenih zakonskih spremembah. Predlaga, da se je
potrebno konkretno zmeniti, ker nekateri sklepi komisije so smiselni in se jih lahko sprejme,
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nejasnosti pa naj se čimprej razrešijo in naj direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pripravi
strokovno odgovore kako in kaj, da se bodo dileme in dvomi razjasnili.
Ivan Mesarič je spomnil na razpravo Srečka Horvata glede kršitve statuta ob sprejemu odloka.
Direktor občinske uprave naj pove, če je potrebno sprejemati novi akt ali pa se lahko spremembe
v kratkem postopku že nocoj na tej seji sprejmejo. Uredniški odbor je namreč imenovan in bi
lahko že začel z delom. Sam pa se postavlja na stališče, da želi – zato dobro, da je zapisan sklep
statutarne komisije št. 16, videti koncept občinskega glasila pred izidom, da ne bo prihajalo do
ocenjevanj in žaljenj članov občinskega sveta, kot je to napisala neka gospa v uvodniku enega
izmed prejšnjih javnih glasil.
Peter Gruškovnjak je glede na nadaljnjo razpravo in na mnenja predgovornikov zavzel stališče, da
naj se vsaka nepravilnost in neusklajenost z zakonom čimprej razjasni in naj se do naslednje seje
pripravijo pravilno oblikovani sklepi št. 16, 17 in 11 ter da naj se statutarna komisija in odbor za
urbanizem uskladita, ostali sklepi pa naj gredo v sprejem na tej seji. Poleg tega se mu ne zdi prav,
da je bil za sejo skopirana le prva in zadnja stran zapisnika statutarne komisije, s čimer se ne
strinja.
Župan Milan Kerman je glede na sprejete sklepe in ugotovitve komisije za statutarna in pravna
vprašanja podal konkretne odgovore vsem prisotnim na seji.
Ko je skliceval delovna telesa v začetku mandatnega obdobja je vse predsednike le-teh lepo prosil
da naj se uskladijo za seje z njim in samo z njim, da potem ne bo prihajalo do tega, kot navaja
statutarna komisija v uvodu tega zapisnika – torej neudeležba njega in direktorja občinske uprave
kot tudi ne tajnice za pisanje zapisnika. Seje se takrat na žalost sam ni mogel udeležiti, ker je ime
druge opravke in pa direktor kot tudi tajnica sta bila na letnem dopustu. Poleg tega je gospa
revizorka v prejšnjem mandatnem obdobju lepo povedala, da je za nadure, ki jih delavci opravljajo
v upravi odgovoren on in jih tudi mora podpisati in odobriti. Predstojnik občinske uprave pa je
zaenkrat samo on in ne direktor kot tudi ne tajnica in je dogovor za sklic sej delovnih teles zato
izrecno sam pristojen. Zahteva, da komisija pripravi strokovno - pismeno na podlagi česa,
kakšnih kriterijev in po katerih merilih je ugotovila da je predsedujoči, nestrokoven pri vodenju
sej, pismeno in našteto – v nasprotnem primeru pomeni to širjenje nestrpnosti in je to politično
motivirano. Enako zahteva od komisije, da enako napiše za vsakega člana občinske uprave – v
najkrajšem možnem času kot tudi vsaka stvar mora biti podkrepljena z dokazi. Porajalo se je
nadalje vprašanje, zakaj je za sejo bil skopirana le prva in zadnja stran zapisnika statutarne
komisije, zato, ker se je nanašala na obravnavani odlok za to sejo. Od 6. avgusta naprej se tudi
predsednik statutarne komisije niti enkrat ni oglasil pri njem v pisarni, da bi dorekla in pripravila
gradivo, saj se ve, kdo je sklicatelj sej. Kajti vsi, ki imajo gradivo naj bi prišli do njega in se
dogovorili ali pa če že ne osebno, pa bi lahko vsaj gradivo poslali po pošti. Poleg tega je ta točka na
dnevnem redu nezakonito, ker ima kot predlagatelj pravico se opredeliti do točke, ker pa ni o njej
bil vnaprej obveščen, to ni mogel storiti – kršenje statuta in poslovnika. Nezakonitost v zvezi z
izvedbo glasovanja na prejšnji seji sveta je bila takoj odpravljena, spomnijo naj se svetniki na
dopis, ki so ga prejeli iz občinske uprave dne 03.08.2007, kjer je bilo decidirano zapisano: «Da
glede na to da je vseh članov Občinskega sveta občine Beltinci 19, se ugotavlja, da je pred
glasovanjem pri 9.točki 6. redne seje občinskega sveta bila prisotna večina članov občinskega
sveta (16 svetnikov od skupaj 19 svetnikov). Prav tako se ugotavlja, da se je pri glasovanju pri 9.
točki dnevnega reda opredelila (je glasovala) večina prisotnih članov sveta (9 od skupaj 16
prisotnih). Večina opredeljenih svetnikov (8) se je v danem primeru opredelila za podelitev
koncesije Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci za opravljanje zdravstvene dejavnostizdravstvene nege na domu v mreži javne zdravstvene službe, medtem, ko pa je 1 svetnik glasoval
proti podelitvi koncesije. Iz obrazložitve glasovanja torej izhaja, da je sklep bil izglasovan, kar se je
pri AD 1 nocoj tudi že obrazložilo.
Igor Adžič je podal na izvajanje župana Milana Kermana repliko, saj se ne strinja z njegovimi
navedbami. Meni, da je zelo žalostno če v občinski upravi izmed vseh 10 ali še več zaposlenih le 2
ali 3 pišejo zapisnike. Sejo je sklical po elektronski pošti in kaj je absurd je bilo že to, da so po
opravljenem sestanku občinsko stavbo morali pustiti odprto, saj niso imeli ključev za zakleniti in
po posredovanju uslužbenca Varnosti, kar so opazovali člani komisije iz bližnjega lokala.
Župan Milan Kerman je prekinil repliko in demantiral njegovo izjavo, saj je sam prišel in odklenil
prostore in jih tudi zaklenil po sestanku, ki ga je opravil na eni drugi lokaciji, uslužbenec
Varnosti pa je bil skupaj z njim v stavbi. Ta način izvajanja se kaže kot kratko malo nemoralna
zadeva in kot nestrpnost proti županu od strani članov občinskega sveta in čisto nič drugega.
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Ferenčak Štefan je bil zgrožen, saj je zanj ta način delovanja občine sramoten, če je to nivo, na
katerem želi občina delovati, potem ni čudno, da je vse kot je. Njihova svetniška skupina pri tem
ne bo sodelovala, distancirala se bo od glasovanja pri tej točki dnevnega reda. Poleg tega pa poziva
vse, če je razum še kolikor toliko prisoten v tej sejni sobi, naj se razprava nemudoma prekine in
naj se pripravi točka dnevnega reda kot je potrebno, na strokoven, miren način.
Martin Duh je povedal, da ugotavlja, da je nujno potrebno realizirati sklep št. 21. o tem, da je
potrebno, da se županu določi, da bo glede na neprofesionalno opravljanje funkcije prisotnost na
občinski upravi kot tudi je potrebno nameniti enega od prostorov za svetnike, ki bodo lahko
kontaktirali s svojimi volivci.
Župan Milan Kerman je njegovo izjavo repliciral, saj je poudaril, da nikoli nikogar ni odposlal od
sebe, z besedami da ne bi imel časa govoriti z njim. Z njim se lahko pogovorijo tudi preko
mobilnega telefona, saj je vedno dosegljiv. Vendar pa je današnja seja živ dokaz v stilu župan
baraba in nič drugega. Nadalje je še povedal, da takega zlivanja gnojnice po županu ni nikjer v
Sloveniji kot ravno tu v Beltincih. Za vsak sestanek se je dobro prej dogovoriti zato tudi za dogovor
nikogar nikoli ni odslovil.
Ob koncu je bilo zavzeto stališče na podlagi predloga župana, da se ta točka prekine, pripravi naj
se ustrezno gradivo o katerem se bo na eni od prihodnjih sej o tem odločalo.
Predlaga, da se točka, pripravi se ustrezno gradivo, komisija za statutarna in pravna vprašanja
poda predloge, da jih je potrebno sprejeti na občinskem svetu. Prisotnih: 17 , ZA: 7, PROIT: 8.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 8.
Sklep št. 96/IV:
Ne sprejme se sklep, da naj glede na sklepe 3. seje komisije za statutarna in pravna
vprašanja le-ta pripravi ustrezno gradivo in predloge, ki jih je potrebno sprejeti na
občinskem svetu.
Zadolži se občinsko upravo, da skupaj s statutarno komisijo pripravi spremembe in dopolnitve
odloka o občinskem glasilu.
Župan Milan Kerman je še pri tej točki ob koncu postavil vprašanje prisotnim ali je sprememba
odloka o javnem glasilu pogoj, da bo glasilo v letu 2007 sploh izšlo, ali pa ga letos ne bo?
Uredniškemu odboru – prejšnjemu je potekel mandat in novi lahko začne delovati, ker ima
zakoniti mandat, je dodal Ivan Mesarič.
Ob koncu je bil na glasovanje podani predlog sklepa o uskladitvi komisije za statutarna in pravna
vprašanja in občinske uprave o pripravi sprememb Odloka o javnem občinskem glasilu.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 97/IV:
Občinsko upravo Občine Beltinci se zadolži, da skupaj s komisijo za statutarna in pravna
vprašanja pripravi spremembo Odloka o občinskem javnem glasilu do naslednje seje
občinskega sveta za 1. obravnavo.
Seja se prekine za 15 minut.

AD 5 – Pobude in vprašanja
Marjan Maučec predlaga, da naj se do naslednje seje pripravi zbir vseh nerealiziranih sklepov. Leti naj se zapišejo pred sprejetimi sklepi tekoče seje, da bo pregled lažji.
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Srečko Horvat ponovno postavlja vprašanje, ki ga je zastavil že na eni od spomladanskih sej in
sicer glede zakonitosti prenosa kabelske operative na JKP Komuna d.o.o. Beltinci. Nadalje je
postavil še vprašanje, kako lahko predsednik programskega sveta iz prejšnjega mandata, delo
opravlja še naprej – ali je to zakonito ali ne. Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je glede
njegovega prvega vprašanja podal odgovor, ki ga je prejel v pojasnilo od vladne službe. Prenos ni
bil zakonit, vendar pa je bilo poslovanje oz. operativa prenesena.
Peter Gruškovnjak je prav tako na prejšnjih sejah podajal vprašanja in na njih odgovora še vedno
ni dobil – izpostavil je vprašanje postavitve protihrupne ograje pri izgradnji avtoceste.
Poleg tega je na eni od prejšnjih sej bilo prav tako govora o vračilu beltinskega gradu
denacionalizacijskim upravičencem v naravi, čemur je že takrat odločno nasprotoval in tako je še
danes. Občina ne sme dovoliti, da bi ta dragocen kulturni spomenik, ki mimo grede glede na odlok
o razglasitvi kulturnih spomenikov iz leta 1991 to nedvomno je, dobili nazaj grofičini dediči.
Navedel je kar nekaj dejstev in podatkov iz dokumentov, ki dokazujejo, da grofica nikoli ni bila
vpisana v knjigo državljanstva, zato iz tega kot tudi iz kar nekaj drugih ugotovljenih dejstev izhaja,
da se to ne sme zgoditi. Zato naj občinska uprava doseže dogovor z ministrstvom za kulturo, da do
vračila beltinskega gradu v naravi ne bo prišlo. Beltinski grad mora ostati v naših rokah, ker je
dragocen in upa, da ga ne bomo zgubili. Vso dokumentacijo, ki jo je pridobil je pripravljen
odstopiti, v primeru potrebe.
Župan je prisotne seznanil, da dogovori o nujnosti sestanka z ministrstvom že potekajo,
vprašanje časa je samo, kdaj bo sklican sestanek.
Martin Virag je glede na to, da je glede na to, da je prišlo do rekonstrukcije glavne ceste Beltinci –
Murska Sobota do obremenitve in velikega prometa skozi Bratonce po makadamski cesti, prosi, če
bi se jo lahko, dokler je suha polivalo, v doglednem času pa naj se jo sanira (vsaj asfaltira) oz.
vzpostavi v prejšnje stanje. Vprašanje časa namreč je, kako bo cesta prevozna če bo začelo
deževati.
Glavač Stanko je izpostavil vprašanje nezadovoljnih prebivalcev ob Panonski ulici, ki stanujejo
nekaj metrov zamika od glavne ceste in niso bili upoštevani pri meritvah hrupa in tudi ne pri
zamenjavi oken, ki se bodo za tiste najbolj prizadete začelo v mesecu novembru.
Poleg tega daje pobudo občinski upravi in županu, da naj se vprašanja in pobude, ki jih svetniki
podajajo na sejah nekako vseeno evidentirala tudi kot realizirana ali nerealizirana.
Peter Dugar je že pred dvema sejama postavil vprašanje o nujnosti namestitve ležečih policajev
na Melincih pri osnovni šoli, boji se namreč, da bo asfaltna baza prej zaprta kot pa bodo le-ti
postavljeni. Drugo vprašanje pa ima glede na obrazložitve investicijskih projektov pri sprejemu
proračuna, ko je v dokumentih zasledil, da je zapisano da se bo v zaključni fazi kanalizacije z
nastalim bioplinom proizvajalo električno energijo. O tem sliši prvič in zelo ga moti, da o tem
gospod Senica o tem sploh še ni nič povedal. Torej ali je tisto povečanje populacijskih enot na
račun bioplina? Dodatno pa ga zanima, ali bodo zahteve KS Melinci, ki so bile sprejete na njihovi
zadnji seji predstavljene tudi na kateri od sej sveta.
Janez Senica je pojasnil, da se je prehod na 15.000 populacijskih enot šlo zaradi dejanskih potreb
ob predvidenem razvoju v poslovnih conah Občine Beltinci. Glede bioplina pa je pojasnil, da je
obdelava blata tehnološko naravnana in da je končni produkt do 70 % izsušeno blato, ki se
odpelje na sežiganje, podobnega kot v Farmi Nemščak- torej je to stranski produkt. To je čisto
druga zadeva. Glede ležečih policajev pa je odgovoril, da je potrebno imeti glede namestitve le-teh
enotno mnenje – potrebno se je dogovoriti in za tem potem sigurno stati. Vendar pa je Peter Dugar
trdno prepričan, da so ti ležeči policaji pri šoli na Melincih nujno potrebni, saj imajo zanje v KS
tudi podpise vseh tistih, ki se s tem strinjajo.
Marjan Maučec predlaga, da je potrebno pobude dati občinski upravi tudi v pisni obliki, tako bo
korespondenca normalna, zadeve bodo hitrejše izpeljane in tudi dokazljive.
Simon Horvat ima predlog oz.
spomenik – križ že precej let,
ampak je zaprosila če bi se ji
litoželezni, če bi občina našla v
križa.

pobudo – za Beltince, vpadnica Lipa. Tu namreč leži kulturni
vsi ga dobro poznajo, lastnica zemljišča sicer ni iz naše občine
lahko pomagalo, da bi se ga obnovilo, Križ je iz leta 1850 – je
svojem proračunu vsaj toliko sredstev, da bi se obnovil spodnji del
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Igor Adžič predlaga v prid občinskega sveta da naj se zapisniki sej posredujejo 8 dni po seji na
domači naslov vsem svetnikom in svetnicam, ki ga pregledajo. Dodatna pobuda pa je prispela k
njemu na njegov hišni naslov 8.10.2007 od vodstva KMN Beltinci, ki se po 24 letih delovanja
srečuje s težavami, ker baje ne morejo koristiti slačilnic v Beltinskem parku. Baje naj bi
Nogometno društvo Beltinci in župan bila tista, ki bi naj onemogočila uporabo le-teh. Poleg tega je
v časopisu Delo prebral, 4.10.2007 da naj bi Lendava pristopila k tripartitni pogodbi z Direkcijo
za državne ceste in DARS-om v višini 2,6 mio evrov za degradacijo hrupa- znesek namreč ni
zanemarljiv, pa bodo v občini zato lahko obnovili cesto, naredili pločnik, razsvetljavo in k
dokončanju kanalizacije pristopili. Prav tako občina sv. Jurij ob Ščavnici je za degradacijo
prostora iztržila decembra 2006 5 mio evrov. Postavlja vprašanje in prosi za pisni in ustni
odgovor, kdo, kdaj, kje in v katerih konkretnih primerih je Občina Beltinci dobila odškodnine za
degradacijo in ali je podpisala tudi tripartitno pogodbo z DDC-jem in DARS -om,
Martin Duh – se pridružuje Petru Dugarju glede problematike na Melincih in istočasno izraža
nezadovoljstvo da svetniki in KS Melinci kjer je tudi sam odbornik, niso seznanjeni, kaj se bo na
Melincih sploh gradilo, to kar imamo predstavljeno je tako povedano, ko bo prišlo v izgradnjo, bo
se povedalo, da so svetniki itak vse potrdili. Torej prosi župana naj jim v preprosti obliki vse točno
prikaže in pove, kaj se bo na Melincih ob izgradnji kanalizacije še gradilo, to imajo prosto
povedano pravico zahtevati. Pretreslo ga je namreč dejstvo, da bodo na Melincih sedaj poleg
čistilne naprave imeli še plin, s čimer se ne strinja.
Župan Milan Kerman je povedal, da bi lahko v KS sklicali zbor krajanov, kot so ga imeli že v
lanskem letu in bo prišel in jim vse predstavil, samo datum in uro naj povedo.
Ivan Mesarič je pojasnil, da kaj ČN bistvenega za okolje pomeni, da o tem pa še ni bilo govora.
Poleg tega so tu še gnilišča o katerih tudi ni nihče še nič povedal. Potrebno bo vaščanom Melinec
točno povedati za kakšno ČN gre v njihovem primeru, kaj pomeni za okolje in podobno. Pa mu je
župan Milan Kerman odgovoril, da bo o tem v prihodnosti še govora.
Igor Adžič je še iznesel, da ima odgovornost do ene občanke, ki ga je spraševala, kako je z
lastništvom kulturnega doma. Občinski svet je namreč sprejel sklep, da se lastništvo kulturnega
dvorane prenese v last KS Beltinci in da to še ni bilo narejeno ali pa naj se vložek KS Beltinci v
letu 2008 predvidi v proračunu za leto 2008. Po njegovih informacijah bi naj bil sklican na to
temo sestanek KS-a z županom vendar pa naj župan ne bi bil dosegljiv.
Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da tega dneva ni bil na sestanku, ker je bil pri bolni materi.
Igor Adžič je hotel nadaljevati z razpravo, vendar pa mu župan tega več ni dovolil.
Tudi Stanko Glavač ni vedel, da je bil župan tega dne pri bolni materi, prosil je za strpnost,
vendar pa mu župan ni dovolil razpravo. Prešel je na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.
Sejno dvorano so zapustili nekateri svetniki.

AD 6 – Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in določitev
kandidata za člana Državnega sveta
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je, kot je v uvodu pojasnil predsednik
Peter Dugar sestala 25.09.2007, na podlagi poziva, katerega so politične stranke, svetniške
skupine, liste in samostojni svetniki prejeli, da podajo imena kandidatov za volitve v državni svet
(volitve predstavnikov – elektorjev in volitve za kandidata za člana DS). Predlagani kandidati so
izpolnjevali vse pogoje, zato se jih podaja v odločitev občinskemu svetu.
Župan Milan Kerman je predlagal, da komisija za mandatna vprašanja imenuje 3 člane
občinskega sveta za izvedbo volitev.
Prisotni so se strinjali, da se izvedejo tajne volitve s pripravo glasovnic.
Predlaga se 3 člane za izvedbo volitev in sicer: Peter Dugar, Peter Gruškovnjak kot člana in
Romana Činča kot predsednika.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
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Sklep št. 98/IV:
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za volitve predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta RS in določitev kandidata za člana Državnega sveta v sestavi:
Roman Činč – predsednik, Peter Dugar – član, Peter Gruškovnjak – član.

Seja se prekine in izvedejo se volitve.
Po prekinitvi je predsednik komisije Roman Činč prebral rezultate volitev.
1. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta RS

Glasovalo je 17 članov občinskega sveta, oddanih je bilo 17 glasovnic, neveljavnih je bilo 0
glasovnic. Kandidati na glasovnici so prejeli naslednje število glasov: Duh Martin Melinci142 – 11
glasov, Ferenčak Štefan, Jugovo 8, Beltinci – 4 glasove, Glavač Martin, Jugovo42 (Ravenska 38) –
3, Glavač Stanko Beltinci Panonska 86 – 10 glasov, Horvat Simon, Ob Naklu 9 Dokležovje – 4,
Sraka Regina Melinci 150 – 2 glasova. Iz glasovanja izhaja, da sta bila za elektorja – predstavnika
v volilno telo za volitve člana državnega sveta RS izvoljena: Martin Duh, Melinci 142 in Glavač
Stanko, Beltinci, Panonska 86. Iz glasovanja torej izhaja sprejeti
Sklep št. 99/IV:
Predstavnika Občine Beltinci v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS sta:
1. Martin Duh, Melinci 142
2. Stanko Glavač, Beltinci, Panonska 86.
2. Določitev kandidata za člana Državnega sveta

Glasovalo je 17 članov občinskega sveta. Oddanih je bilo 17 glasovnic, veljavnih je bilo 16
glasovnic, 1 glasovnica je bila neveljavna. Za kandidata Marjana Maučeca, Gančani 80 je
glasovalo 13 članov občinskega sveta, 3 člani občinskega sveta so bili proti. Iz glasovanja torej
izhaja
Sklep št. 100/IV:
Kandidat za člana Državnega sveta RS je Marjan MAUČEC, stanujoč v Gančanih 80, 9231
Beltinci.

AD 7 – Obravnava vlog za direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
Predsednik Nadzornega odbora JKP Komuna Beltinci d.o.o. Marjan Maučec poda poročilo. Odbor
je namreč ugotovil, da so na podlagi razpisa za direktorja podjetja prispele 3 vloge. Vloge so bile
popolne in občinskemu svetu se je predlagalo, da izbere med tremi direktorja,vendar pa je med
sejama prišlo do spremembe v smislu odstopne izjave enega od prijavljenih kandidatov – Dejan
Klemenčič je namreč postal sekretar v kabinetu ministrstva za promet v Ljubljani. Zato se glede
na ugotovljeno stanje občinskemu svetu predlaga, da med dvema kandidatoma izbere direktorja
JKP Komuna Beltinci d.o.o.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga komisijo za izvedbo tajnih volitev
in sicer: Roman Činč – predsednik, Peter Gruškovnjak – član, Srečko Horvat- član.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0
Sklep št. 101/IV:
Imenuje se komisija za izvedbo tajnih volitev za direktorja javnega komunalnega podjetja
Komuna Beltinci d.o.o. v sestavi: Roman Činč – predsednik, Srečko Horvat- član, Peter
Gruškovnjak – član.

Seja se prekine, da se izvedejo tajne volitve.
Po pavzi je predsednik komisije Roman Činč podal poročilo.
Glasovalo je 17 članov občinskega sveta. Oddanih je bilo 17 članov občinskega sveta in vse
glasovnice so bile veljavne.
Prijavljena kandidata sta prejela sledeče število glasov:
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1. Dugar Peter, Melicni 75/a je prejel 11 glasov,
2. Senica Janez, Prekmurska 14, Beltinci je prejel 6 glasov.
Iz glasovanja izhaja, da je največje število glasov prejel kandidat Peter Dugar, Melinci 75/a,
sprejeti je torej bil
Sklep št. 102/IV:
Za direktorja javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. je bil imenovan Peter
DUGAR, stanujoč Melinci 75/a, 9231 Beltinci.

AD 8 – Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. – 1. obravnava
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je v uvodu povedal, da je bil odlok pripravljen in na
občinsko upravo posredovan 1.10.2007 s strani Občine Beltinci oz. namestnika vodje podjetja
Center za ravnanje odpadkov Puconci gospoda Geza Sočiča. Podrobno je predstavil vsebino odloka
in dodal, da sprejetje le-tega narekuje 9. člen medobčinske pogodbe o sofinanciranju izgradnje in
obratovanje sortirnega centra komunalnih odpadkov Puconci z dne 14.06.2002. Odlok je sprejet,
ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice javnega podjetja.
Vse predlagane pripombe oz. dopolnitve bo posebna komisija pravnikov kot je v nadaljevanju
dodal gospod Geza Sočič pregledala in končni predlog podala na ponovni sprejem na občinske
svete. Sam odlok namreč je pomemben, saj predstavlja zelo pomembno javno gospodarsko službo
20-ih občin ustanoviteljic. Odlok torej pomeni način upravljanja gospodarske javne službe in v
prvi polovici leta 2008 bi se začelo s poskusnim obratovanjem.
Občinska uprava je predlog odloka pregledala in predlaga pripombe na vsebino odloka in sicer v
določilih odloka: 2. odstavek 3. člena, 9. člen in črtanje 3. odstavka 18. člena.
Marjan Maučec predlaga, da se odlok v prvem branju s predlaganimi pripombami sprejme, saj je
zadeva jasna. To bo za Prekmurje pomenilo veliko rešitev, investicija je že tako daleč, da kar kliče
po tem, da se jo dokonča.
Pripomb na vsebino prisotni niso imeli, zato je župan Milan Kerman dal predlog odloka v I. branju
s predlaganimi pripombami oz. dopolnitvami na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 103/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v I. obravnavi s pripombami na vsebino in sicer:
1. V 2. odstavku 3. člena je vsebovano določilo, da javno podjetje preneha kot oseba
javnega prava v primeru preoblikovanja v pravno osebo zasebnega prava, skladno z
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Obenem je vsebovano določilo o tem,
da se preoblikovanje lahko izvede po petih letih od ustanovitve javnega podjetja. Ni
pa v predlogu odloka predviden način oz. s kakšnim procentom glasov ustanoviteljic
mora biti sprejeta odločitev o preoblikovanju javnega podjetja.
2. V 9. členu odloka se predlaga črtanje zadnjega odstavka:« Lastninska pravica na
nepremičninah, ki tvorijo osnovni kapital javnega podjetja, se vknjiži na javno
podjetje.« Citirano določilo odloka je namreč v nasprotju z določilom 1. odstavka 9.
člena odloka, v katerem je določeno: »Osnovni kapital javnega podjetja znaša
nominalno 100.000,00 eur in je zagotovljen v denarju.
3. Črtati se mora 3. dstavek 18. člena odloka z vsebino: »Pri imenovanju direktorja
javnega podjetja mora dati občina Puconci soglasje, ki je zavezujoče za svet
ustanoviteljic.« citirano določilo odloka je nesprejemljivo in diskriminatorno do
drugih občin soustanoviteljic podjetja.

AD 9 - Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 – skrajšani postopek
Finančnik I v občinski upravi Občine Beltinci, Štefan Činč je prisotnim predstavil vsebino odloka o
rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007. Omenjeni odlok so pregledali na svojih dveh
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rednih sejah (7. in 8.) člani Odbora za proračun, finance in davčno politiko in ga v pripravljeni
obliki posreduje v sprejem občinskemu svetu. Sam rebalans je akt, s katerim se usklajuje
proračun tekočega leta. Glede na 8-mesečno realizacijo je potrebno nekatere postavke korigirati.
Spremembe so zajete v vseh treh delih proračuna tako v splošnem, tako v posebnem kot tudi v
načrtu razvojnih programov. Popravijo se prihodki (postavka 74000162 – SVRSSPRR Romi in
74000163 – SVRSSPRR Regijske spodbude – ceste na prihodkovni strani in na odhodkovni strani
proračuna postavke 9014029010 OS – sejnine/nadomestila občinski svet, komisije, odbori,
9024029040 – župan prireditve, 9044025041 – OU-tekoče vzdrževanje programske opreme,
9044020040 – OU – oglaševanje splošno, 9044021060 – OU-drobno orodje in naprave- uprava –
ostalo, 9044025110 – OU – tekoči odhodki za CZ, 9044025110 – OU-vzdrževanje gozdnih cest,
9044025130 – OU – tekoče vzdrževanje – občinske ceste, 9044204131 – OU – investicijsko
vzdrževanje cest, 9044022130 – OU – električna energija – javna razsvetljava, 9044025132 – OU –
tekoče vzdrževanje komunalnih objektov – JR, 90440323190 – OU – inv. Transferi – vrtec Beltinci,
9044133191 – OU- tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače OŠ Beltinci, 9044133192 –
OU – tekoči transferi v javne zavode – sredstva za plače – OŠ Dokležovje.
Ivan Mesarič, predsednik odbora za proračun, finance in davčno politiko je podal poročilo dveh
izvedenih sejah na to tematiko in da odbor predlaga občinskemu svetu, da naj v kolikor bo
predlog korigiran v delu kjer predlagajo (postavka župan-prireditve), kar vidijo da v tem predlogu
je narejeno, da le-ta predlagano vsebino rebalansa sprejme.
Peter Gruškovnjak meni, da bi bilo smiselno, če bi se celoviti rebalans pripravil do konca leta
(glede na sredstva kohezije, ki naj bi jih dobili šele v letu 2008), da potem ne bi bilo treba ponovno
za dva meseca predlagati ponovni rebalans, predlaga, da se takrat celoviti rebalans ponovno
pripravi tudi s temi spremembami, kar meni da bo racionalnejše in smiselno tudi glede plačila
objav v Uradnem listu. Vendar pa mu je Štefan Činč odgovoril, da je potrebno ta rebalans sedaj
sprejeti, saj bo občina drugače v prekršku – ne da bi bila v velikih odstopanjih, je pa že sedaj na
višjih odstotkih.
Štefan Ferenčak je povedal, da glede na to, da je odbor za proračun podal svoj predlog, saj je to
tematiko na svojih 2 sejah obravnaval in da je dobil izčrpne odgovore, vseeno predlaga, da se ta
predlog nocoj potrdi. Dodatno pa je povedal, da je potrebno jasno poudarilti, da sredstva, ki jih
občina na razpisu regionalnih spodbud ni dobila, da le-ta niso izgubljena in da jih bo občina
dobila ali jih pa nihče ne dobi. Potrebno pa je storiti vse, da do teh sredstev občina pride.
Seja je bila v nadaljevanju na prošnjo svetnikov prekinjena za 5 minut.

Peter Gruškovnjak je po prekinitvi seje prisotne seznanil, da umika svoj predlog, saj so se zmenili
in naj se predlagani odlok o rebalansu nocoj sprejme.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17. PROTI: 0.
Sklep št. 104/IV:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 v predloženi obliki.

AD 10 – Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je povedal, da do II. Obravnave odloka ni prispel noben pisni amandma,
torej na vsebino ni pripomb. Omenjeni odlok sta pregledali tudi Komisija za statutarna in pravna
vprašanja kot tudi Odbor za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in
komunalo, ki občinskemu svetu predlagata, da omenjeni odlok v II. obravnavi sprejme.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje:ZA: 17, PROTI: 0.
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Sklep št. 105/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Beltinci v predloženem besedilu v II. obravnavi.

AD 11 – Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesij na področju javne
službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci – 1.
obravnava
Na podlagi določil 41. lena ZSV lahko opravljajo storitve socialnega varstva pravne in fizične
osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
Občina Beltinci, kot je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš ima urejeno
izvajanje socialne storitve pomoč družini na domu z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne
službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačila storitev, ki je bil objavljen letu
2000, z dopolnitvami leta 2001). Na začetku ob sprejetju tega odloka se je izvajala javna služba
pomoč družini na domu znotraj občinske prave, po določenem času pa je občina v celoti prenesla
izvajanje javne službe pomoč družini na domu na Center za socialno delo Murska Sobota kar je
bilo za občino to ceneje. V zadnjem času pa se pojavlja določena zainteresiranost za opravljanje te
službe na podlagi koncesije. Na zadnji 6. redni seji je Občinski svet s sprejetim sklepom št. 83/IV
izdal soglasje za podelitev koncesije Agenciji za dolgotrajno oskrbo na domu Beltinci, Doum
Beltinci d.o.o.).
Določena določila so povzeta iz državnega pravilnika kar pomeni (gospodinjska pomoč, priprava
obroka hrane, čiščenje se vrši na domu, za razliko od institucionalnega varstva, ki se vrši
izključno v domovih za ostarele). Na podlagi tega odloka se bodo lahko zainteresirani prijavili na
razpis, kar pa ne pomeni, da CSD Muska Sobota, ki je do sedaj opravljal te storitve za naše
občane ne bi mogel se prijaviti na razpis.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal odlok v I. branju na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 106/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja
koncesije na področju javne službe socialne storitve pomoč družini na domu na območju
Občine Beltinci v I. branju.
Odlok nato obravnavata Odbor za družbene dejavnosti in Komisija za statutarna in pravna
vprašanja Občinskega sveta Občine Beltinci in pred drugo obravnavo zavzameta svoje
stališče glede vsebine odloka.

AD 12 – Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
Področje kmetijstva in razvoj podeželja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je
neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov skupnih tržnih
ureditev EU, ukrepe razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu v programskem obdobju
2007 -2113. V skladu z državno in evropsko zakonodajo morajo lokalne skupnosti – občine
pripraviti spremenjene oz. nove predpise (pravilnike) za nudenje pomoči na področju kmetijstva in
jih dati v potrditev ministrstvom. Lokalne skupnosti na podlagi veljavne zakonodaje lahko uvedejo
ukrepe kmetijske strukturne politike, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in
izvedbenimi akti, ki jih sprejme vlada RS.
Občina je imela do sedaj v veljavi in uporabi Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, ki je bil sprejeti v letu 2003 s
dopolnitvami in spremembami v letu 2004, 2005 in 2006. Za programsko obdobje 2007-2113 je
torej potrebno za priglasitveno shemo pripraviti tudi za dodelitev sredstev na lokalni ravni novo
podlago. Shemo pa je potrebno priglasiti na Ministrstvo za finance in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V letu 2007 je v občinskem proračunu predvideno 85.530 evrov sredstev.
Občina je omenjeni pravilnik po tem, ko je bil obravnavan na 6. redni seji poslala na usklajevanje
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na ministrstva skupaj s priglasitveno shemo »de minimis«. Ministrstvo za kmetijstvo je na predlog
imelo določene pripombe, kar je zapisalo v dopisu 14.08.2007. Predvsem je ministrstvo opozorilo
oz. imelo pripombe na to, da stroški ukrepov za izboljšanje tal (analiza zemlje, apnenje, mulj ter
strniščni dosevki) niso opravičljiv strošek in da občina ne sme financirati tekočih stroškov
proizvodnje. Tako je bil pravilnik ponovno korigiran na podlagi teh pripomb in je bil ponovno
poslan v potrditev. Ministrstvo za kmetijstvo je 01.10.2007 podalo pozitivno mnenje k predlogu
usklajenega pravilnika. Pravilnik je na svoji 3. redni seji pregledal tudi Odbor za kmetijstvo in
prehrano, ki je bila 01.10.2007. V nadaljevanju je nekaj dodatnih pojasnil podal predsednik
odbora, Stanko Glavač, ki je prisotnim pojasnil, da se je odbor prav tako sestal na 2. seji, ki je bila
19.07.2007 in je tudi tam že govoril o vsebini omenjenega pravilnika. Ponovno je poudaril, da
ukrepi, ki so za našo občino najpomembnejši so morali biti izbrisani (strniščni dosevki, apnenje
tal), s čimer naši kmetovalci dosegajo boljšo kvaliteto zemlje in uravnavajo kislost le-te. Na podlagi
mnogih dogovorov in razgovorov z ustreznimi institucijami, tako da je pravilnik kot je sestavljen in
potrjen bil na ministrstvu dan v odločitev občinskemu svetu. Tudi odbor je na svoji zadnji seji
glede vsebine zavzel stališče, da člani ugotavljajo, da pravilnik takšen kot je glede na to, da je
ministrstvo ukrepe, ki so najpomembnejši za našo občino in katere je občina izvajala do sedaj
prepovedalo, smatra oz. prepušča vsebino pravilnika in izvajanje le-tega v odločitev občinskemu
svetu.
Predsednik odbora je še dodal, da naj se pravilnik kot tak sprejme in naj se z drugimi ukrepi
poskuša najti načine, da bi se najpomembnejši in izbrisani iz pravilnika vseeno lahko izvajali.
V nadaljevanju seje je besedo dobil gospod Režonja iz KZ Murska Sobota, ki zadeve zelo dobro
pozna, da je prisotnim lahko podal dodatne obrazložitve in podal možne rešitve za lahkotnejšo in
enostavnejšo ter tudi pravilno uporabo omenjenega pravilnika. Dejstvo torej je, da ministrstvo
postavke, ki pa nekako so nujne za ta del slovenske pokrajine (strniščni dosevki, apnenje tal),
zavrača. Problem kalcifikacije ni izključna klavzula, ki jo evropska direktiva prepoveduje, ampak
lahko le-tega na drug način pripeljemo do kmetovalcev. Posebna zadeva je stroške tekoče
proizvodnje, ki si ga lahko drugače tolmačimo. Predlaga, da naj občinski svet predlagani pravilnik
in tudi usklajen potrdi oz. sprejme. Nato pa ob razpisu lahko preko imena postavke razpiše ukrep
za vzdrževanje godnosti tal-tega se poslužujejo tudi nekatere druge občine in to ni prepovedano.
Tudi gospod Petovar se je pridružil mnenju predgovornika in je še nekoliko podrobneje predstavil
to problematiko v njihovi občini – Veržej, kjer se tudi srečujejo s tem pravilnikom. Pojasnil je tudi
določene ukrepe, ki bi bili za našo občino in tudi za posameznike lahko zanimivi – tudi v smislu
razvoja občine na področju ohranjanja kulturne dediščine, rekreacijski prostori, objekti za
namakalne sisteme…
Prisotni člani občinskega sveta niso imeli na vsebino pravilnika nobenih pripomb zato ga je župan
Milan Kerman dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 107/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dodeljevanju – pomoči na področju
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci v predloženi obliki.
Župan Milan Kerman je glede na to, da je bila ura že 23.00 in ker je minilo 5 ur od začetka seje,
pozval predsednika statutarne komisije in člane, da podajo mnenje, ali naj se sejo zaključi, ali pa
se le-ta lahko nadaljuje. Na podlagi njihovega sklepa iz 3. seje (18.), kjer naj se čas trajanja
dolžine sej z zaključkom vsake seje kot zaključene celote planira na poslovniško določeni čas
trajanja do 5 ur in naj se s strani predsedujočega zavestno ne krši poslovnik, prosi za sklep o
eventualnem nadaljevanju seje, če prisotni tako želijo.
Ivan Mesarič kot tudi Marjan Maučec sta bila za to, da se seja nadaljuje, saj so na dnevnem redu
le še 4 točke, ki bi jih bilo dobro še obravnavati in potem sejo zaključiti. Tudi predsednik
statutarne komisije, Igor Adžič se strinja s tem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
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Sklep št. 108/IV:
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, s katerim se 7. seja Občinskega sveta Občine
Beltinci nadaljuje po preteku 5 ur poslovniškega časa.

AD 13 – Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok
Osnovna šola Beltinci je občini Beltinci z dopisom 11.09.2007 poslala v potrditev sezname
učencev – vozačev za posamezne vasi v občini. Upoštevajoč določila 56. člena Zakona o osnovni
šoli imajo pravico do brezplačnega prevoza med drugim učenci, katerih oddaljenost njihovih
prebivališč od osnovne šole je več kot 4 kilometre (tudi ostali učenci iz vasi Melinci, zaselkov
Hraščice in Nemčak in iz vasi Lipa). Ne glede na oddaljenost prebivališč učencev od osnovne šole
imajo po zakonu pravico do brezplačnega prevoza vsi učenci v 1. razredu osnovne šole. V domeni
lokalne skupnosti je, da se lahko odloči za delno sofinanciranje prevozov otrok v osnovno šolo, ki
niso v 1. razredu in otrok, katerih prebivališče je oddaljenost od osnovne šole manj kot 4
kilometre. Do sedaj so bili iz proračuna Občine Beltinci delno sofinancirani tudi prevozi otrok, ki
imajo prebivališče oddaljeno od Osnovne šole Beltinci manj kot 4 kilometre. Podoben način
delnega sofinanciranja preovozov otrok imajo urejene tudi nekatere občine v soseščini (M.Toplice,
Črenšovci…). Občinski svet je na svoji seji v letu 2006 sprejel glede prevozov osnovnošolskih otrok
sklep, da se le-ti sofinancirajo iz občinskega proračuna 50 % - delno. Za letošnje šolsko leto se
predlaga podoben sklep z enako stopnjo sofinanciranja s strani občine.
Srečko Horvat je postavil vprašanje, kako je z otroci iz Dokležovja, ki se vozijo v OŠ v Bakovce in
dobil je odgovor, da to velja tudi za KS Dokležovje.
Ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih predlogov, pripomb ali razprave, je župan Milan
Kerman predlagani sklep dal na glasovanje..
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje. ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 109/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2007/2008 iz občinskega
proračuna delno – 50 % sofinancirajo prevozi otrok, katerih prebivališče je oddaljeno manj
kot 4 km od Osnovne šole Beltinci (vasi Gančani, Lipovci, Bratonci, Ižakovci), prevoz otrok
1. razredov iz vseh vasi v občini in prevozi ostalih otrok iz vasi Melinci, iz zaselkov
Hraščice in Nemščak ter iz vasi Lipa pa se financirajo iz občinskega proračuna 100 %.

AD 14 - Odstop članice Občinskega sveta Občine Beltinci, predstavnice romske skupnosti
Peter Dugar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve n imenovanja je prisotne
seznanil, da je Danijela Horvat, stanujoča v Dokležovju, Murka ul. 24 – članica Občinskega sveta
Občine Beltinci, predstavnica romske skupnosti z dopisom z dne 20.07.2007 obvestila komisijo,
da iz osebnih razlogov odstopa s funkcije svetnice, predstavnice romske skupnosti v občinskem
svetu.
Komisija je vlogo pregledala na svoji 8. redni seji, ki je bila 11.09.2007 in ugotavlja, da je s tem
podani razlog za predčasno prenehanje mandata imenovani članici občinskega sveta. Sprejel je
sklep št. 65 na podlagi katerega občinskemu svetu predlaga, da na podlagi pisne odstopne izjave
imenovano razreši iz funkcije svetnice, predstavnice romske skupnosti v Občinskem svetu Občine
Beltinci.
Na podlagi tega, kar bo sklenjeno, dodaja župan Milan Kerman, se začnejo postopki za izvedbo
volitev novega predstavnika romske skupnosti v občinski svet,kar občinski svet mora imeti na
podlagi veljavne zakonodaje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 110/IV:
Članici Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnici romske skupnosti Danieli Horvat,
roj. 03.06.1984 iz Dokležovja, Murska ul. 24 z dnem sprejetja tega ugotovitvenega sklepa
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predčasno preneha mandat v občinskem svetu zaradi tega, ker je za to nastal razlog iz 22.
člena Statuta Občine Beltinci – pisna odstopna izjava imenovane članice.
Z prenehanjem mandata imenovane občinske svetnice, v skladu z določili 14. člena Statuta
Občine Beltinci tudi preneha članstvo v vseh občinskih organih in delovnih telesih
občinskega sveta, v katere je bila imenovana kot predstavnica občinskega sveta.

AD 15 – Soglasje k pooblastilu za predstavljanje in zastopanje Zavoda za kulturo in turizem
Beltinci
Zavod za turizem in kulturo Beltinci je v skladu z 25. in 27. členom statuta javnega zavoda , na
podlagi sklepa 1. korespondenčne seje v Uradnem listu RS objavil 29.06.2007 razpis za delovno
mesto direktorja javnega zavoda. Upravni odbor je na 14. seji, ki je bila 03.10.2007 obravnaval
vlogo, ki je prispela na javni razpis za direktorja zavoda in sprejel ugotovitveni sklep, da kandidat,
ki je podal vlogo za delovno mesto direktorja ZKT Beltinci ne izpolnjuje razpisanih pogojev za
zasedbo delovnega mesta. Dodatno pa je ZTK Beltinci na tej isti seji sprejel sklep s katerim naj se
funkcija vršilca dolžnosti direktorja ZTK Beltinci g. Nikolaju Szepessyju podaljša do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za dobo enega leta. Občinski svet torej
na podlagi 16. člena statuta naj poda soglasje k podaljšanju v.d.-jevstva gospodu dr. Nikolaju
Szepessyju.
Gruškovnjak Peter je povedal, da v njihovi svetniški skupini tega sklepa ne bodo podprli glede na
ugotovljeno dejstvo, da so bili zamujeni zakoniti roki (zamik veljavnih zakonskih določil) – razpis je
bil 29. junija, ugotovljena neustreznost kandidata šele oktobra 2007. Poleg tega ni v dopisu
navedeno kateri pa je bil tisti pogoj, ki ga prijavljeni kandidat ni izpolnjeval? Nadalje predlaga, da
se vsi javni razpisi (tako občinski kot razpisi zavodov, kjer ima občina indirektni vpliv za zasedbe
delovnih mest) objavljajo na interni televiziji. Pri predlogu sklepa za podaljšanje v.d.-jevstva še
predlaga dobo največ 3 mesece vendar z obvezo, da se v tem času spelje ponovni javni razpis.
Zanima Petra Gruškovnjaka tudi kako je z poročilom Nadzornega odbora glede poslovanja ZTK
Beltinci in gospod Vladimir Baša, podpredsednik NO, ki se je 7. seje občinskega sveta udeležil je
povedal, da je poročilo v zaključni fazi in da bo pripravljeno.
Župan Milan Kerman je ponovno poudaril, da se zavod drži striktno svojega veljavnega statuta in
pogoji za zasedbo tega delovnega mesta so tam določeni in zapisani. Se pa gre pri tem za osebne
podatke in podatkov te narave ni mogoče objavljati na internem kanalu. Poleg tega pa se v.d.jevstvo lahko podaljša tudi za dlje kot za 3 mesece, kar ni nič čudnega – to je prav tako navedeno
v samem statutu zavoda.
Peter Gruškovnjak je poudaril, da pri pripravi pravil in statuta ZTK v letu 2005 ni bil poleg,
čeravno je župan Milan Kerman povedal, da je bil poleg in sicer na koordinacijah kot predstavnik
svoje stranke. Vendar pa kot je nadaljeval Peter Gruškovnjak se spominja koordinacij v tistem
obdobju in takrat je bil namreč eden od pogojev, ki je nekako bodel v oči – pridobljena licenca za
organizacijo in vodenje izletov. S tem pa se nikakor ne strinja, poleg tega je v.d.-jevstvo gospodu
Nikolaju Szepessyiju potekel 31.08.2007.
Ivana Mesariča je ob poslušanju razprave pri tej točki dnevnega reda zmotilo dejstvo, češ kako
lahko župan (čeravno je občina ustanoviteljica Zavoda) toliko podrobno pozna delo upravnega
odbora, delo zavoda. On pa kot svetnik v tem občinskem svetu pa o tem ne ve nič. V prihodnje bo
želel več vedeti o tem, tudi ko se bo ponovno dajal mandat upravnemu odboru. Vendar pa mu je
župan odgovoril, da bo čas pokazal svoje.
Ob koncu razprave je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog sklepa UO ZTK Beltinci o
podaji soglasja za podaljšanje v.d.-jevstva za dobo največ 1 leta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 10.
Sklep št. 111/IV:
Ne sprejme se sklep o podaljšanju v.d.-jevstva dr. Nikolaju Szepessyju do imenovanja
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za dobo enega leta.
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V nadaljevanju te točke je bil na glasovanje podani predlog sklepa Petra Gruškovnjaka o
podaljšanju v.d.-jevstva dr. Nikolaju Szepessyju vendar za dobo največ 3 mesece. ZTK Beltinci
takoj pristopi k pripravi ponovnega razpisa za imenovanje direktorja zavoda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje. ZA: 11, PROTI: 4:
Sklep št. 112/IV:
Občinski svet Občine Beltinci v skladu z 16. členom statuta Zavoda daje soglasje k
podaljšanju v.d.-jevstva ZTK Betlici g. Nikolaju Szepessyju vendar za največ 3 mesece. ZTK
Beltinci takoj pristopi k pripravi ponoovnega razpisa za imenovanje direktorja zavoda.
Ob koncu te točke je bil na glasovanje dani še dodaten predlog sklepa Petra Gruškovnjaka o
objavi razpisov tudi za prosta delovna mesta na vseh možnih medijih, ki so dostopni občanom
Občine Beltinci (CATV, internet, oglasna deska…)
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje. ZA: 11, PROTI: 4.
Sklep št. 113/IV:
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep na podlagi katerega se javni razpisi tudi za
prosta delovna mesta objavljajo na vseh možnih medijih, ki so dostopni občanom Občine
Beltinci.

AD 16 - Razno
1) sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci.
Vrtec Beltinci je Občino Beltinci kot ustanoviteljico pozval z dopisom z dne 20.09.2007 za
povišanje normativa števila otrok v oddelkih vrtca Beltinci. Občinski svet Občine Beltinci je
prejšnji sklep o povišanju normativa sprejela v letu 2004, od takrat je bil let a2005 spremenjeni
Zakon o vrtcih in istega leta dvakrat noveliran. Na podlagi navedenega se predlaga povišanje za 2
v pvem starostnem obdobju, kjer je največje število otrok 14 ter za drugo starostno obdobje kjre
lahko normativ presega za 2 otroka in je največje število otrok 24. Število otrok v kombiniranih
oddelkih lahko presega normativ za 2 otroka, najvišje število otrok je 19. Povišanje je potrebno
glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 114/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep o povišanju normativa števila otrok v
oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci in sicer:
1. Število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja 1-3 let lahko presega normativ
za 2 otroka. Najvišje število otrok je 14.
2. Število otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja 3 – 6 let lahko presega
normativ za 2 otroka. Najvišje število otrok je 14.
3. Število otrok v kombiniranih oddelkih lahko presega normativ za 2 otroka. Najvišje
število otrok je 19.
2) Ljudska iniciativa – prašičereja v strnjeni vasi KS Lipa
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je prisotnim predstavil omenjeno problematiko, ki je
v občini še vedno pereča in ki je svoj vrh dosegla v mesecu avgustu, ko so se začele tudi pisne
tožbe kot tudi »obračuni« preko medijev – časopisov. V tem primeru gre za družino Gjerkeš iz Lipe,
Omenjena problematika je bila predstavljena s strani KS Lipa tudi na 2. redni seji Odbora za
urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in varstvo okolja. Ljudska iniciativa
Lipa je v mesecu avgustu namreč občino obvestila o takojšnjem sprejemu odloka o omejitvi števila
prašičev v posamezni vasi občine. Vaščani Lipe nimajo proti družini Gjerkeš nič, so pa poti farmi,
saj nočejo živeti v svinjskem getu, saj se jim s tem kvaliteta življenja bistveno zmanjša. Prosili so
namreč tudi občino za pomoč pri reševanju te problematike. Občinska uprava je 31. avgusta
2007 na inšpekcijske službe in na veterinarske službe poslala dopis o tem, da želi družina Gjerkeš
preusmeriti govedorejo v rejo pitancev v sami vasi ter da prosi za obrazložitev, kako bodo ukrepali
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v primeru najdenih določenih nepravilnosti v skladu s predpisi. Do sedaj občina odgovora še ni
dobila.
Odbor za urbanizem, kot je v nadaljevanju seje povedal predsednik Simon Horvat se je podrobno
seznanila s to problematiko in sprejela kar nekaj sklepov in sicer o tem, da naj občinska uprava
pri pristojnih državnih organih sproži postopek ugotovitve obstoja ali pridobivanja potrebnih
dovoljenj za graditev in za uporabo objektov na kmetiji Gjerkeš v smislu preusmeritve govedoreje v
prašičerejo. Poleg tega odbor občinskemu svetu predlaga, da se ažurirajo oz. dopolnijo, v kolikor je
potrebno vsi dosedanji občinski odloki, ki obravnavajo varstvo okolja znotraj naselij v celotni
občini er se precizirajo z ustreznimi normativi. Poleg tega pa naj se pri načrtovanju novih gradenj
določi oz. precizira namen gradnje in pogoji bivanja.
Stanko Glavač, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je poudaril, da občinski
svet oz. odbor nima pristojnosti za poseg v to problematiko. Zakon ureja na državni ravni to
področje. Investitor si mora najprej pridobiti presojo vpliva na okolje če gre za primer nad 400
pitancev in ta dokument je zelo težko pridobiti. Se pa strinja z Simonom Horvatom, da se pri
novogradnjah lahko z odlokom določil lokacija takih dejavnosti in seveda oddaljenost od strnjenih
naselij, da ni ogrožena bivalna kvaliteta vaščanov in da je čim manj vpliva na okolje.
Ivan Mesarič je povedal da tu res obstaja dilema, vendar ko je premišljeval o tem je prišel do
zaključka, da si družina Gjerkeš s tem rešuje svojo eksistenco. Zaveda se, da občina nima
pristojnosti, vendar pa opozarja da je precejšnji del občine kontaminiran in sicer s smradom.
Nekoč mu je nekdo rekel, da od smradu še nikoli nihče sicer ni umrl, vendar pa je težko z njim
živeti, kar je čista resnica. Predlaga da se vzpostavi kontakt, temeljit pogovor s to družino, saj se je
potrebno pošteno zamisliti, da je občina tako procentualno manj vredna – bivanjski nivo se zaradi
tega res zniža.
Marjan Maučec se je strinjal z Ivanom Mesaričem, pa je še dodal, da je potrebno pristopiti k
spreminjanju odlokov, da se kaj podobnega več ne bo zgodilo.
Štefan Ferenčak je povedal, da se moramo vsi zavedati, da živimo v 21. stoletju, da so se v zadnjih
letih stvari glede ekologije bistveno zaostrile,državne službe so nemilostne. Tudi sam se zaveda,
da je to težka tema in občutljiva kot tudi neprijetna. Tudi sam se strinja s predlogom odbora o
spremembi in prilagoditvi vseh odlokov spremembam, ki se v ekologiji zadnje čase dogajajo. Sam
sicer ne ve, kaj v zvezi s to problematiko naredi občina, vendar država pa bi morala odreagirati.
Peter Gruškovnjak je spomnil na to, da je razpis za dodelitev sredstev društvom potekel 31.
avgusta 2007 – poziva župana in občinsko upravo na čimprejšnji sklic komisij za razdelitev
sredstev, da ne bo prej konec koledarskega leta.
Martin Virag je vse prisotne povabil na tradicionalni Martinov tek in pohod, ki se bo letos odvijal
3. novembra in bo štart izpred kapele v Bratoncih. Spomnil pa je tudi člana občinskega sveta,
Petra Dugarja, ki je na tej seji bil imenovani za direktorja JKP Komune Beltinci, ali bo moral dati
odpoved na svetniško funkcijo.
Ker je bil s tem dnevni red seje izčrpan in ker prisotni niso imeli več nobenih dodatnih predlogov
oz. pripomb, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 23.42 uri.
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Občinski upravi Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana Žižek

Župan:
Milan Kerman
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