Občinski svet
ZAPISNIK
5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 21.06.2007 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,
Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Simon Horvat, Srečko Horvat, Marjan
Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:, Daniela Horvat, Jože Erjavec, Valerija Žalig
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar,
dr. Nikolaj Szepesyi, v.d. direktorja ZTK Beltinci, direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš, Štefan Činč – finančnik I v občinski upravi.
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je prisotnih 14
članov občinskega sveta, torej je svet sklepčen in se seja lahko nadaljuje.
Predlagal je vsebino dnevnega reda nocojšnje 5. redne seje.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti je povedal, da je ta na svoji 3.
redni seji, ki je bila v torek, 19. junija sprejel sklep št.
s katerim Občinskemu svetu
Občine Beltinci predlaga umik 8. točke dnevnega reda (Podelitev koncesij na področju
splošne medicine v Občini Beltinci.
Ivan Mesarič pa je povedal, da glede na to, kako se v beltinskih političnih linijah in v
javnosti pojavlja dejavnost tega občinskega sveta, kjer se očita, da se tu dogaja farsa, želi
poudariti, da vse kar se dogaja tukaj v tej sejni sobi je delo občinskih svetnikov in to
pomembnih 19-ih svetnikov, ki lahko delajo saj je to njihova izvirna pravica in to poudarja
predvsem tistim, ki pišejo o delu sveta saj vse, kar se dogaja v tej sejni sobi je legalno in
zakonito.
Po razpravi je župan Milan Kerman dal predlog predsednika Odbora za družbene
dejavnosti, Petra Gruškovnjaka na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 0.
Sklep št. 51/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep Odbora za družbene dejavnosti, da se
umakne 8.točka dnevnega reda – »Podelitev koncesij na področju splošne medicine v
Občini Beltinci«.
Dodatno župan Milan Kerman predlaga, da naj bi se 3. in 4. točka dnevnega reda
obravnavali pred 1. in 2. točko, saj mora gospod dr. Nikolaj Szepesyi nazaj v službo, ker je
dežuren. Prisotni so se s tem premikom prvih dveh in drugih dveh točk dnevnega reda
strinjali.
Glasovanje o spremenjenem dnevnem redu 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
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Sklep št. 52/IV:
Sprejme se spremenjeni dnevni red 5. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
1. Sprejem poslovnega poročila s finančnim poročilom ZTK Beltinci in soglasje k
programu dela ZTK Beltinci za leto 2007.
2. Soglasje k imenovanju direktorja ZTK Beltinci
3. Potrditev zapisnikov 4 redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Realizacija sklepov 4. redne seje in Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Sprejem proračuna Občine Beltinci za leto 2007
6. Soglasje k cenam za opravljanje socialno varstvenih storitev in k sklenitvi
pogodb za leto 2007.
7. Imenovanje članov v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti M. Sobota.
8. Prenos in prevzem svetlobno signalnih naprav na državnih cestah v redno
vzdrževanje.
9. Mnenje k predlogu Vlade RS za določitev imen, območij in sedežev pokrajin v
Sloveniji.
10. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih posevkov in plodov v letu 2007.
11. Prodaja gostišča Zvezda Beltinci- uveljavljanje predkupne pravice.
12. Določitev števila posameznih priznanj Občine Beltinci, ki bodo podeljena v letu
2007.
13. Razno.
14. Pobude in vprašanja.

AD 1 – sprejem poslovnega poročila s finančnim poročilom ZTK Beltinci in soglasje k
programu dela ZTK Beltinci za leto 2007
Župan Milan Kerman je prisotne spomnil, da je ta točka bila obravnavana že na prejšnji 4.
redni seji, gradivo je ostalo enako, sprememba je le-ta saj je Občinski svet zahteval v pregled
vsebino Dogovora o določitvi (lastniških) deležev in o ureditvi določenih razmerij pri objektih
na Otoku ljubezni v Ižakovcih ter vsebino Pogodbe o uporabi in upravljanju določenih
objektov na Otoku ljubezni v Ižakovcih. Svet KS Ižakovci je na občinski svet prav tako
posredoval izvleček iz zapisnika 1. izredne seje Sveta KS Ižakovci, ki je bila 11.06.2007 na
kateri je Svet prav tako pregledal pogodbo kot tudi dogovor. Sprejel je dva sklepa, št. 16 in
št. 17, katera je prisotnim župan Milan Kerman tudi prebral. Omenjene dokumente sta
pregledala tudi Odbor za gospodarstvo, podjetništvo drobno gospodarstvo in turizem ter
komisija za statutarna in pravna vprašanja.
Seje sta se udeležila Jožica Pucko in Martin Virag.
Igor Adžič, predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja, ki se je sestala na svoji
2. redni seji, 19.06.2007 je povedal, da je komisija obravnavala dogovor in pogodbo in
soglasno je bil sprejeti sklep, da se Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da potrdi
njuno vsebino in ju sprejme v predlagani obliki. Je pa še dodal, da je komisija sprejela sklep
da društva po vaseh obdržijo svoje prireditve. V kolikor bodo pa potrebovale pomoč ZTK
Beltinci pa naj se delo ovrednoti po dejanskih stroških.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo
in turizem je prisotne seznanil s sklepi, ki so v zvezi s tem bili sprejeti na njihovi 3. redni
seji, ki je bila 19.06.2007. Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme
poslovno poročilo ZTK Beltinci za leto 2006 s pridržkom ter da naj da soglasje k letnemu
programu dela ZTK Beltinci prav tako s pridržkom. Poslovno poročilo za leto 2006 pa naj
pregleda še Nadzorni odbor Občine Beltinci.
Ker razprave pri tej točki ni bilo več, je župan Milan Kerman dal poročilo in program dela na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:0.
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Sklep št. 53/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema poslovno poročilo s finančnim poročilom ZTK
Beltinci za leto 2006 s pridržkom (na predlog odbora za družbene dejavnosti) ter daje
soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2007. Nadzorni odbor Občine Beltinci
pregleda finančno poročilo ZTK Beltinci za leto 2006 in poda občinskemu svetu
poročilo.

AD 2 - Soglasje k imenovanju direktorja ZTK Beltinci
Župan Milan Kerman je povedal, da je bil objavljen na podlagi določil statuta Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci v Uradnem listu RS razpis za delovno mesto direktorja zavoda.
Na razpis se je prijavila le ena kandidatka, Ela Horvat, stanujoča v Murski Soboti, Razlagova
24, do sedaj že zaposlena v zavodu. Vloga je popolna, kandidatka izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje in tako ustreza razpisnim pogojem. Upravni odbor ZTK Beltinci je na svoji
13. redni seji, dne 18.05.2007 obravnaval prispelo vlogo in sprejel sklep, da se kandidatko
imenuje za direktorico zavoda. Ustanovitelj zavoda – Občina Beltinci daje soglasje k
imenovanju direktorja zavoda, zato predlaga, da občinski svet poda h kandidatki Eli Horvat,
svoje soglasje. S svojim delom, kot je v nadaljevanju pojasnil župan Milan Kerman, je Ela
Horvat dokazala, da je vestna, odgovorna in da svoje delo opravlja strokovno. Vse to je
razvidno iz njenega dosedanjega triletnega dela na zavodu, zna pripraviti razpise do te mere,
da je bila občina uspešna in je prejela sredstva. Zavod ima dandanes tudi certifikat GZ
Slovenije, tako da lahko organizira in pripravlja ter vodi razne izlete. S svojo vztrajnostjo,
voljo in s tem, da sodeluje pri vseh projektih zavoda in občine s področja turizma kot tudi
popelje turiste na izletniške točke naše občine, si zasluži imenovanje za direktorico ZTK
Beltinci.
Peter Gruškovnjak je dejal, da glede na prejšnjo točko dnevnega reda, ki je nekako povezana
tudi s to točko, želi prisotne seznaniti z razpravo in sprejetim sklepom v zvezi s to tematiko
na seji odbora v torek 19.06.2007. Sklep št 11 odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno
gospodarstvo in turizem se glasi, da naj Občinski svet Občine Beltinci ne poda soglasja k
imenovanju Ele Horvat, Razlagova 24, 9000 Murska Sobota za direktorico ZTK Beltinci.
Namesto tega naj se podaljša v.d.-jevstvo dr. Nikolaju Szepesyi-ju za 3 mesece, v tem času
pa naj zavod pripravi novi razpis.
Štefan Ferenčak je povedal, da je njihova svetniška skupina LDS pozitivno ocenila poročilo
zavoda in tud kandidatko, ki se je prijavila na razpis in izpolnjuje vse pogoje, podpira. V
nasprotnem primeru bi to bilo nepremišljeno dejanje. Ni pošteno, da ko se oseba prijavi, da
to enostavno umaknemo. Očitno pa je, da kandidatka ne bo potrjena, tudi javno navaja, da
nimajo nobenih zadržkov proti dr. Nikolau Szepesyi-u za potrditev v.d. direktorstva.
Simon Horvat je obrazložil glas njihove svetniške skupine – NSi bo podprla kandidatko Elo
Horvat. Zavedajo se predvsem dejstva, da je kulturno, če se je razpis legalno izvedel in da je
edina prijavljena kandidatka izpolnjevala res vse z razpisom in zakonom predpisane pogoje,
da se predlog podpre:
Dr. Szepesyi Nikolaj je v zvezi z razpisom prisotnim povedal, da je bil tudi povabljen na sejo
odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem in tam je poskušal
razložiti sporne točke iz projektov. Poudaril je, da je ZTK Beltinci v projektih partner, nosilec
je vedno in v vsakem primeru Občina Beltinci. ZTK je prav tako pripravil še dokumentacijo,
katero so zahtevali na zadnji seji odbora in bo članom odbora dostavljeno. V.d.-jevstvo je
sam prevzel predvsem za to, ker želi, da se v Beltincih nekaj naredi. Še vedno se čuti
prizadetega, ker so se po ulicah slišale govorice in širile laži, da želita tako on kot Ela
poneveriti denar, kar izrecno zanika. Prisotne je povabil na otvoritev muzeja zdravilstva in
lekarništva. Povedal pa je še, da če želi NO obravnavati poročila naj jih kar pregleda Sam to
funkcijo težko usklajuje s svojo službo in izraža željo, da bi direktorja zavoda bilo potrebno
čim izvoliti. Še naprej pa želi po svojih najboljših močeh pomagati pri zavodu, četudi v.d. več
ne bo. Oseba na takem področju mora biti vešča vseh zadev in Ela Horvat to prav gotovo je.
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Po razpravi je bil na glasovanje naprej podani predlog župana Milana Kermana o podaji
soglasja k imenovanju direktorice ZTK Beltinci, Eli Horvat
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI. 8.
Sklep št. 54/IV:
Ne sprejme se predlog o podaji soglasja k imenovanju prijavljene kandidatke Ele
Horvat, stanujoće v Murski Soboti, Razlagova 24 za direktorico ZTK Beltinci.
Nadalje je bil dani na glasovanje predlog sklepa Odbora za gospodarstvo, podjetništvo,
drobno gospodarstvo in turizem o podaljšanju v.d.-jevstva dr. Nikolaja Szepesyi iz Beltinec.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 55/IV:
Na predlog odbora za družbene dejavnosti Občinski svet Občine Beltinci sprejema
sklep, da se za v.d. direktorja ZTK Beltinci za obdobje 3 (treh) mesecev ponovno
imenuje dr. Nikolaj Szepesyi, Mladinska ul. 8, 9231 Beltinci. Razpis za direktorja ZTK
Beltinci se v tem času ponovno razpiše.

AD 3 – potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Na vsebino zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci prisotni niso imeli
nobenih pripomb oz. predlogov za njegovo spremembo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 56/IV:
Sprejme se vsebina zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v
predlagani obliki in vsebini.

AD 4 – realizacija sklepov 4. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in na njegovo
izvajanja prisotni niso imeli nobenih pripomb.

AD 5 – sprejem proračuna Občine Beltinci za leto 2007
Pripravljen in izoblikovan je dopolnilni predlog v točkah, kjer so imeli odbori in komisije
svoje pripombe, amandmaji so prav tako bili podani v teku javne obravnave, je v uvodu
povedal župan Milan Kerman.
V nadaljevanju seje, je v skladu z 88. členom Statuta Občine Beltinci predal besedo
finančniku v občinski upravi, Štefanu Činču, ki je podal poročilo in pojasnil vključene in ne
vključene predloge oz. amandmaje za spremembo proračuna Občine Beltinci za leto 2007.
Člani občinskega sveta so prejeli na mizo tako dopolnjeni predlog proračuna, podrobno
obrazložitev ter seveda vse prispele amandmaje kot tudi nadomestne amandmaje župana.

Ivan Mesarič, predsednik Odbora za proračun, finance in davčno politiko je prisotnim
povedal, da se je odbor sestal na svojih 5-ih sejah in mora povedati, da je bila razprava trda
in korektna kot tudi,da je občinska uprava z županom na čelu dobro sodelovala z odborom
in marsikatera dilema in vprašanje se je na sami seji odbora rešilo. Pomembno je, da smo
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vsi skupaj na dobri poti, da se za občino tudi nekaj dobrega naredi. Odbor je sprejel tudi
pripadajoči sklep št. 21, katerega je prisotnim prebral.
V nadaljevanju seje so prešli člani občinskega sveta na pregled in sprejem amandmajev, ki
so bili pripravljeni kot dopolnilni amandmaji.
a) Župan Milan Kerman je svetnike Martina Duha, Anico Nerad in Petra Dugarja povprašal,
če umikajo svoj predlog amandmaja glede na pripravljeni nadomestni amandma št 1 na
dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki ga sam predlaga. Imenovani
so izjavili, da svoj amandma umikajo, zato je župan prešel na glasovanje o svojem
nadomestnem amandmaju št. 1.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 57/IV:
Sprejme se županov nadomestni amandma št. 1 na dopolnjeni predlog proračuna
Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi:
»6.890 € se nameni Krajevni skupnosti Melinci za sofinanciranja izgradnje fasade na
vaškem domu. V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 68 – KS
MELINCI uvede nova postavka – 8004204060 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VD –
KS MELINCI, za isti znesek se pri istem PU poveča konto prihodkov – 740101 –
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA INVESTICIJE.
Ustrezno se prerazporedi obseg pravic v tabeli v 5. členu odloka in drugih delih
proračuna.
Zmanjša se postavka 9024029030 – ŽUPAN – PROMOCIJA, SPONZOSTVA
za 6.890 €
PRI PU 2 – ŽUPAN/PODŽUPAN«.
b) Župan Milan Kerman je svetnika Petra Gruškovnjaka v nadaljevanju povprašal, če umika
svoj predlog amandmaja, glede na pripravljeni dopolnjeni amandma št. 3 na dopolnjeni
predlog proračuna Občine Beltinci za leto 2007, ki ga sam predlaga. Imenovani je izjavil, da
svoj amandma umika, zato je župan prešel na glasovanje o svojem nadomestnem
amandmaju št. 3.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 1.
Sklep št. 58/IV:
Sprejme se županov nadomestni amandma št. 3 na dopolnjeni predlog proračuna
Občine Beltinci za leto 2007, ki glasi:
POSTAVKA NAZIV
DOP.PRED. AMANDMA RAZLIKA
ZMANJŠAJO SE POSTAVKE:
9044000060 OU - OSNOVNE PLAČE IN DODATKI - OU
190.000,00 182.600,00 -7.400,00
9044002060 OU - POVRAČILA
13.500,00
12.790,00
-710,00
9044003060 OU - SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST
7.200,00
6.900,00
-300,00
9044010060 OU - PRISPEVKI NA BRUTO PLAČE
31.760,00
30.500,00 -1.260,00
OU - OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO
9044015060 ZAVAROVANJE
4.800,00
4.670,00
-130,00
9044028060 OU - DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE
4.800,00
4.600,00
-200,00
POVEČA SE POSTAVKA:
9044135160 OU - TEKOČI TRANSFERI KOMUNA BELTINCI
60.000,00
70.000,00 10.000,00

c) Župan Milan Kerman je prešel na glasovanje o svojem nadomestnem amandmaju št. 5 k
dopolnjenemu predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2007:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
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Sklep št. 59/IV:
Sprejme se amandma št. 5 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto
2007, ki glasi:
»V obrazložitvah načrta razvojnih programov se pri projektu pod zap. št. 22 –
SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA zapisana obrazložitev nadomesti
z naslednjo:
Po ustaljeni praksi prejšnjih let proračun občine namenja posrednemu uporabniku –
RAZVOJNEMU SKLADU OBČINE BELTINCI investicijski transfer v višini 50 T €. Načrt
sklada se bo sprejemal na občinskem svetu Občine Beltinci po formiranju upravnega
odbora.«

Ob koncu je župan Milan Kerman dal na glasovanje še amandma št. 2, ki ga predlaga
svetnik Igor Adžič in amandma št. 4, ki ga predlaga svetnik Marjan Maučec.
d) amandma št. 2:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 1.

Sklep št. 60/IV:
Sprejme se amandma št. 2 na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto
2007, ki glasi:
»Proračunska postavka pod zaporedno številko 22, programske klasifikacije
040391001 (Obveščanje domače in tuje javnosti), postavka 9044020040 – OU –
Oglaševanje splošno v višini 22.010,00 EUR se zmanjša na 12.010,00 EUR (na
4.000,00 EUR – internetne strani občine in KS, postavke 2.100 EUR Vestnik in 2.100
EUR Večer ter lokalne TV in radijske postaje se zmanjšajo skupaj na 1.000 EUR),
razlika v višini 10.000,00 EUR se nameni za zmanjšanje zadolžitev Občine Beltinci pri
izgradnji kanalizacije.«
e) amandma št. 4:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 61/IV:
Sprejme se amandma št. 4, na dopolnjeni predlog proračuna Občine Beltinci za leto
2007, ki glasi:
»Pri proračunski postavki pod zaporedno številko 115, programska klasifikacija
19059001 (Izobraževanje odraslih) v višini 2.920,00 EUR, postavka OU – tekoči
transferi – izobraževanje naj občinska uprava pripravi predlog razdelitve sredstev na
osnovi dejanskih potreb prebivalstva in realizirane udeležbe v programih pri ustreznih
zavodih v regiji, o predlogu razdelitve sredstev v končni fazi odloči Občinski svet
Občine Beltinci.«
Marjan Maučec je povedal, da je glede na prejšnje razpravljalce pri tej točki dnevnega reda
videti oz. že zaznati napredek pri sodelovanju. Zelo pomembno je, da je prišlo do
komunikacije in da je dobro, da so se zadeve uskladile, sam bo tudi nocoj z velikim
zadovoljstvom glasoval za tako pripravljen proračun. Tako bo ta iskrica zanetila požar
razvoja naše občine, kar je izredno dobrodošlo. Zato pa ni bilo škoda časa in tudi ne tolikih
sej delovnih teles občinskega sveta, saj meni, da so sredstva pravilno naložena in poziva že
sedaj k pripravi proračuna za leto 2008, da bi ga do konca leta 2007 že lahko obravnavali na
seji sveta.
Štefan Ferenčak je izrazil veselje, da je prišlo do premika, saj občina brez tega akta – brez
proračuna ne more funkcionirati naprej. Rezultat tega proračuna je rezultat v obliki
kompromisov, do katerih je prišlo med različnimi interesenti, da se proračun danes sprejme.
Njihova svetniška skupina LDS bo ta predlog proračuna za leto 2007 sprejela.
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Peter Gruškovnjak je povedal, da je delo vseh odborov in komisij obrodilo sadove. Delo je
tako tudi zbližalo različne politične opcije, doseglo je, da se naelektrenost, kar so potencirali
mediji, znižala in tako prehajamo v homogeno skupino, ki bo v veliki meri lahko prispevala
k razvoju naše občine tako na socialnem, gospodarskem in tudi na ostalih področjih in
misli, da ni nocoj nikogar, ki bi sprejetju tega proračuna nasprotoval. Ta proračun je plod
skupnega dela in tudi njihova svetniška skupina ga bo z veseljem sprejela.
Martin Virag je dejal, da njihova svetniška skupina sicer podpira predlog, sam, osebno pa
smatra, da to ni proračun, katerega je napisal župan, ampak komisija. Za ta proračun ne bo
glasoval, saj ga za 1,6 milijonov evrov oklestiti, to ni glih izvrsten proračun. Vsekakor pa če
se je začel dialog in je potem županovo mnenje tako, je v redu, sam ima drugačno mnenje in
se ne strinja. Kakorkoli že, glasovanja se bo vzdržal.
Glede na to, da je proračun občine uravnotežen, se ga lahko sprejme še v celoti z vsemi
sprejetimi amandmaji.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI. 0.
Sklep št. 62/IV:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2007 z vsemi sprejetimi in
dopolnjenimi amandmaji.

AD 6 – Soglasje k cenam za opravljanje socialno varstvenih storitev in k sklenitvi
pogodb za leto 2007
a) Soglasje k ceni za opravljanje socialno varstvenih storitev pomoč družini na domu, ki jih
izvaja CSD Murska Sobota
Organizacija, način, oblika izvajanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Beltinci
je urejena z Odlokom o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o
merilih za določanje plačil storitev, je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš. Dodatno je še povedal, da je določena v pogodbi letna ekonomska cena 1 ure
storitve pomoči družini na domu, obveznost plačila občine za omenjeno storitev. Po podatkih
CSD Murska Sobota je bilo na dan 21.03.2007 skupaj 9 uporabnikov storitev pomoči
družini na domu iz območja Občine Beltinci.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti, ki je to točko dnevnega reda
obravnaval tudi na svoji 3. redni seji, je povedal, da je težko razpravljati o zadevah, ki jih
zakon in država predpisujeta. Res pa je, da je vsakemu posamezniku ta pomoč prepuščena,
če se je bo poslužil ali ne. Ostaja pa vprašanje, zakaj bi naj veljala pogodba z 1.1.2007, ko
pa bo šele sedaj sprejeta. Župan Milan Kerman je povedal, da je vse pogojeno z sprejetjem
proračuna, poleg tega je prišlo v CSD Murska Sobota do menjave vodstvenega kadra, zato je
prišlo do zaostanka.
Ostali prisotni pripomb oz. določenih sprememb za sprejetje tega predloga niso imeli, zato je
župan Milan Kerman dal predlog sklepa, ki ga je pripravila občinska uprava, dal na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 63/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k s strani Centra za socialno delo Murka
Sobota oblikovani ceni 1 ure storitve pomoči družini na domu, na območju Občine
Beltinci za leto 2007, sestavljeni iz stroškov vodenja v višini 8,84 eur in iz stroškov za
neposredno socialno oskrbo uporabnika v višini 1,40 eur – skupaj 19,24 eur.
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Subvencionirana cena 1 ure storitve pomoči družini na domu, ki jo bodo plačevali
neposredni uporabniki te storitve je 5,20 eur.
Župan Občine Beltinci podpiše pogodbo med Občino Beltinci in Centrom za socialno
delo Murska Sobota o opravljanju storitev pomoči družini na domu za leto 2007, iz
katere izhaja obveznost občine zagotovitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za izvedbo te storitve v skupni višini 27.716,88 eur oz. 2.309,74 eur
mesečno in s katero so urejene druge medsebojne pravice in obveznosti.
b) Soglasje k pogodbi o opravljanju strokovnih del v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem
občanov, kritjem pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom in podeljevanjem enkratnih
denarnih pomoči
Tudi to pogodbo je pregledal odbor za družbene dejavnosti na svoji 3. seji in ni imel zadržkov
za potrditev le-te.
Prisotni niso imeli nobenih pripomb, zato je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog
sklepa, ki ga je pripravila občinska uprava.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.

Sklep št. 64/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da župan Občine Beltinci podpiše
pogodbo med Občino Beltinci in Centrom za socialno delo Murska Sobota o
opravljanju strokovnih del v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem občanov, kritjem
pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom in dodeljevanjem enkratnih denarnih
pomoči za leto 2007, iz katere izhaja obveznost občine zagotovitev finančnih sredstev
za izvedbo teh storitev v skupni letni višini 3.389,40 eur oz. mesečni znesek v višini
282,45 eur in s katero so urejene druge medsebojne pravice in obveznosti.

AD 7 – imenovanje članov v Svet IO Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Murska
Sobota
Peter Dugar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je povedal,
da je bil s strani komisije posredovani 2 kratni poziv za posredovanje kandidatov, do 10.
maja ni bilo nobenih predlogov, do 22. maja 2007 pa so na drugi poziv se odzvala naslednja
kulturna društva in ZTK Beltinci: DKL Ižakovci, KUD »Štefan Kuhar Bratonci, KUD Beltinci,
KUD Melinci, ZTK Beltinci, Društvo za izobraževanje LOGOS, DILI Ižakovci, KUD Lipa, KUD
Dokležovje. Svojih predlogov niso podali KUD Lipovci in KUD Dolinec Gančani.
Na osnovi vseh prispelih predlogov, je komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejela sklep, da se občinskemu svetu predlaga v sprejem 2 kandidatki za
članstvo v Svet OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Murska Sobota in sicer:
Valerijo Žalig, Cankarjeva 6, Beltinci in Janjo Vučko, Ižakovci 120.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan Milan Kerman predlog komisije dal na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 65/IV:
Občinski svet Občine Beltinci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja v Svet Območne izpostave JSKD Murska Sobota imenuje dva člana iz
Občine Beltinci in sicer:
1. Valerijo Žalig, stanujočo v Beltincih, Cankarjeva 6, 9231 Beltinci.
2. Janjo Vučko, stanujočo v Ižakovcih 120, 9231 Beltinci.
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AD 8 – Prenos in prevzem svetlobno signalnih naprav na državnih cestah v redno
vzdrževanje
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da je Direkcija RS za ceste občini
poslala v podpis pogodbo o prenosu in prevzemu vzdrževanja na državnih cestah določenih
svetlobnih naprav na, ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oz. varnemu odvijanju prometa. Občina Beltinci bi tako prevzela v redno
vzdrževanje na, ob in nad glavno državno cesto G1-3 Murska Sobota-Beltinci-Lendavasemafor pri šoli v naselju Beltinci in svetlobo signalne naprave v križišču občinske ceste
Bakovci-Dokležovje-Ižakovci ter regionalne ceste R439 Lipovci-Dokležovje-Veržej v naselju
Dokležovje. Občina mora na podlagi določil Zakona o javnih cestah prevzeti vzdrževanje
svetlobno signalnih naprav znotraj lokalne skupnosti, izven pa je to dolžnost države.
Občina Beltinci, kot je župan Milan Kerman v nadaljevanju tudi pojasnil, ne bo šla v podpis
pogodbe o prevzemu svetlobno signalnih naprav na državnih cestah in sicer tam, kjer je
lastnik država, vsaj še dokler ne bo izgrajena avtocesta, ker tovorni promet signalne naprave
dnevno uniči in je vzdrževanje zelo drago.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlog sklepa
na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.

Sklep št. 66/IV:
Občina Beltinci prevzame v redno vzdrževanje svetlobno signalne naprave na, ob in
nad glavno državno cesto G1 Murska Sobota-Beltinci-Lendava in sicer: semafor in
razsvetljavo nad prehodom za pešce pri Osnovni šoli v naselju Beltinci in svetlobo
signalne naprave na križišču občinske ceste Bakovci-Dokležovje-Ižakovci ter
regionalne ceste R439 Lipovci-Dokležovje-Veržej v naselju Dokležovje: semafor in
javno razsvetljavo v tem križišču.
Talnih svetlobnih signalnih naprav Občina Beltinci ne prevzame nikjer v Občini
Beltinci v vzdrževanje ampak jih vzdržuje država.
Župan Milan Kerman v imenu Občine Beltinci podpiše pogodbo o prenosu in prevzemu
svetlobno signalnih naprav v redno vzdrževanje.

Sledi 10 minut na pavza

AD 9 – Mnenje k predlogu Vlade RS za določitev imen, območij in sedežev pokrajin v
Sloveniji
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je občinam posredovala sklep
Vlade RS z dne 24.05.2007, ki se na naša na območja, imena in sedež pokrajin v Sloveniji.
Sklep med drugim vsebuje tudi poziv vsem občinskim svetom, da podajo svoje mnenje o
navedenem predlogu v roku 60-ih dni.
Vsem članom občinskega sveta je bilo posredovana tudi zakonodaja (zakon o pokrajinah,
zakon o volitvah v pokrajine, zakon o financiranju pokrajin). Vladni predlog je tak, da bi se
občina Beltinci v družbi 27 pomurskih občin (desnega brega Mure) združila v eno pokrajino.
Župan Milan Kerman je po teh uvodnih besedah pozval svetnike k razpravi pri tej točki
dnevnega reda in podaji svojega mnenja k pristopu k regiji.
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Marjan Maučec je povedal, da glede na terminski plan, ki je določen, meni da s strani občine
Beltinci naj ne bi bil noben problem, da ne bi pristopili k imenu regije Pomurje in k sedežu
regije v Murski Soboti. Glede na to, da vsi živimo tukaj skupaj in se občine med seboj že
dobro poznajo in že do sedaj predstavlja neko t.i. celoto – skupnost pomurskih občin, zato
naj občinski svet ta predlog sklepa Vlade potrdi in s tem bo to dano mnenje, da sodeluje
občina Beltinci tudi v tej regiji.
Ostali prisotni niso razpravljali pri tej točki dnevnega reda, zato je župan Milan Kerman dal
predlog sklepa na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 67/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da Pomurska pokrajina obsega območja
občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske
Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej s sedežem v Murski Soboti.
AD 10 – Sofinanciranje zavarovanj kmetijskih posevkov in plodov v letu 2007-06-24
Stanko Glavač, predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo je povedal, da je to edini
ukrep, ki ga država dovoli, ki ni sporen in je v glavnem že realiziran.
Župan Milan Kerman je še dodal, da je predlog sklepa oblikovan tako, da se nagiba k temu,
da lahko kmetje svoje posevke zavarujejo pri kateri koli zavarovalnici, občina bo potem del
subvencionirala. Ker do sedaj proračuna občine Beltinci ni bilo sprejetega, se ta ukrep za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini ni mogel izvajati, sedaj pa se bo lahko.
Prisotni na vsebino sklepa niso imeli nobenih pripomb in so o njem glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0:
Sklep št. 68/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da občinski delež sofinanciranja zavarovanja
kmetijskih posevkov in plodov v letu 2007 znaša 10 % obračunane zavarovalne
premije s pripadajočim davkov od prometa zavarovalnih poslov.
Navedeni ukrep se vključi v program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Beltinci za leto 2007.

AD 11 – prodaja gostišča Zvezda Beltinci – uveljavljanje predkupne pravice
Cigan Marjan, s.p., Spodnja Bistrica 7 je na javni dražbi, ki seje odvijala pri Okrajnem
sodišču v Murski Soboti dne 14.05.2007 ponudil za nepremičnini s parc. št. 1447 in
1448/1, obe k.o. Beltinci (gostišče Zvezda Beltinci) najvišjo ceno in sicer 135.691,04 eur in s
tem dal najugodnejšo ponudbo za ti nepremičnini.
Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah iz leta 2005 določa območja,
na katerih občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah in na način uveljavljanja
predkupne pravice na teh območij. Lastnik nepremičnine mora v skladu z določili 7. člena
odloka pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine o tem, da le-ta na
nepremičninah ne bo uveljavljala predkupne pravice. Za gostišče Zvezda, da je le-ta
arhitekturni spomenik, zavarovan z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Murska Sobota. V skladu z določili tega odloka sme lastnik
objekta – spomenika opravljati posege na spomenikih le v sporazumu z Zavodom za varstvo
naravne in kulturne dediščine Maribor in v skladu z njegovimi navodili.
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Župan Milan Kerman je še povedal, da bi bilo dobro imeti nek tak objekt, ki bi ga skupaj z
ministrstvom za kulturo lahko v bodočnosti ustrezno uredili in v njem predstavili folklorno
dediščino našega kraja in dodatno še poiskali kakšno dejavnost za njega. Vzor bi lahko bila
občina Lendava in Krona.
O tej točki dnevnega reda sta na svojih sejah razpravljala tako Komisija za statutarna in
pravna vprašanja kot tudi odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in
turizem.
Peter Gruškovjak, predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in
turizem je to zadevo, kot je bilo že omenjeno, obravnaval in sprejel sklep št. 12, ki predlaga
občinskemu svetu, da sprejme sklep, da Občina Beltinci na predmetni nepremičnin, ki jo je
kupil samostojni podjetnik Cigan Marjan iz Srednje Bistrice, ne uveljavljala predkupne
pravice. V proračunu občine Beltinci namreč ni postavke za ta namen, poleg tega nima
občina izdelane strategije, kaj bi s tem objektom (gostišče Zvezda) počela. Tako pa se je
pojavil pomurski podjetnik iz sosednje občine, odbor smatra, da bo kupec tradicijo, po kateri
je bila Zvezda vedno znana nadaljeval, saj je sposoben podjetnik, ki bo objekt zaživel, da bo
spet postal ponos naše občine, kot je to nekoč že bil.
Igor Adžič, predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja je na svoji 2. redni seji
prav tako obravnaval to tematiko in pregledal vso dokumentacijo. Tudi oni predlagajo
občinskemu svetu, da sprejme sklep s katerim občina ne bo uveljavljala predkupne pravice
na objektu Gostišče Zvezda. Člani komisije smatrajo, da je samostojni podjetnik Cigan
Marjan tisti, ki lahko po kar najhitrejši poti pripelje ta del občinskega centra do delne
ureditve, da se ga bo zapolnilo z dejavnostjo in da bo vrnil Zvezdi svoj renome.
Marjan Maučec se tudi strinja z predgovorniki kot tudi njihova svetniška skupina podpira
predloge odbora, da občina predkupne pravice na tem objektu ne bo uveljavljala. Sam
podjetnika dobro pozna, pozna njegovo angažiranost in to bo ena od hitrih in ena lepših
pridobitev za našo občino – ureditev tega objekta.
Štefan Ferenčak je povedal, da se tudi njihova svetniška skupina pridružuje predhodnikom,
kratkoročno gledano bo zadeva hitro realizirana, saj nekdo, ki vloži toliko denarja ima
interes, da bo prišlo do ureditve tega objekta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 69/IV:
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da Občina Beltinci ne bo uveljavljala
predkupne pravice pri prodaji gostišča Zvezda v Beltincih (parc. št. 1447 in 1448/1
k.o. Beltinci) po ceni 135.691,04 eur za obe nepremičnini.

AD 12 – Določitev števila posameznih priznanj Občine Beltinci, ki bodo podeljena v
letu 2007
Pri tej točki dnevnega reda je direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš obrazložil vsebino
odloka o priznanjih Občine Beltinci, ki v svojem 15. členu vsebuje določilo o tem, da
občinski svet določi, koliko in katera priznanja bo občina podeljevala ob svojem prazniku.
O tem je razpravljala tudi Komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade, ki je zasedala na
svoji prvi, konstitutivni seji, v ponedeljek, 18.06.2007. Skozi razpravo se je izoblikoval
predlog sklepa, da se predlaga občinskemu svetu, da se ob občinskem prazniku v letu 2007,
17. avgustu podelijo 3 priznanja in 1 plaketa. Župan Milan Kerman je na kratko predstavil
delo prve, konstitutivne seje komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade ter tudi seznanil
prisotne, da je predsednica Regina Sraka, ki je na prejšnji seji sveta sicer podala pisno
odstopno izjavo, to izjavo pa je do seje komisije preklicala. Ker pa je občinski svet na prejšnji
seji ni razrešil, ostaja predsednica še naprej. Tudi stranka NSi, ki je Regino Sraka predlagala
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v to delovno telo ni sprejela nobene odločitve o imenovanju nadomestnega člana oz. članice,
tako da gledano s pravnega stališča ni nič narobe. Je pa podala pisni umik odstopne izjave
na tej seji in dopis predala županu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pa je omenjeni umik tudi že prejela po pošti, je dejal Peter Dugar, ki je še dodal, da komisija
o tem ne bo odločala, ker Regine Sraka občinski svet niti ni razrešil.
Stanko Glavač, ki je tudi član omenjene komisije in ki je bil član te komisije tudi v prejšnjem
mandatnem obdobju, je prisotne seznanil, da se že nekaj časa govori o tem, koliko priznanj
podeljevati ob občinskem prazniku, da ne bo priznanj preveč in bi se potem lahko zgodilo,
da bi nagrajencev zmanjkalo. Po njegovem mnenju sta dve nagradi več kot dovolj. Povedal pa
je tudi, da vabila za sejo komisije ni dobil, vendar pa mu je bilo s strani občinske uprave
zagotovljeno, da je bilo vsem članom komisije vabilo posredovano pravočasno.
Simon Horvat predlaga občinski upravi, da naj čim prej pripravi pravilnik, smernice, kako
izbirati nagrajence, saj tega do sedaj ni bilo. Prav tako je potrebno v pravilniku opredeliti,
kot je bilo že pred leti govora na sejah te komisije.
Ker sprememba odloka in priprava ustreznih meril za izbor nagrajencev letos ni mogoča, se
bo to pripravilo za naslednje koledarsko leto in tudi komisija za statutarna in pravna
vprašanja, bo pri tem morala opraviti del svojega dela – pregled in priprava osnutkov. Sam
pa se pridružuje mnenju komisije, glede števila priznanj.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 70/IV:
V letu 2007 se ob občinskem prazniku, 17. avgustu podeli 1 plaketa in 3 občinska
priznanja.

AD 13 – razno
1. Pobuda za ureditev obstoječih razmer glede CATV – dopis sveta KS Lipa
Svet KS Lipa je na svoji seji, ki je bila 11.06.2007 ponovno obravnaval težave povezane z
delovanjem CATV sistema v njihovi KS. Ugotavljajo, da se stvari žal ne izboljšujejo ampak
slabšajo. Na to jih vsakodnevno opozarjajo številni naročniki. Problematika je tudi vedno
izpostavljena na vsakem zboru vaščanov. Vsled tega predlagajo, da se takoj odklopi CATV
povezavo vsem neplačnikom, dosedanji dolg pa izterja ter da se vsem ostalim omogoči
normalno spremljanje programa, kar razumejo da uporabniki dobijo tudi dovolj kvalitetno
sliko ves čas. V primeru, da se te zadeve ne bodo uredile, bo neplačnikov vse več, plačnikov
vse manj, saj niso dolžni plačevati za tako slabo sliko.
O tej problematiki bo moral reči Odbor za informiranje, je dodal župan Milan Kerman. Se
pravi, da se je Občinski svet Občine Beltinci s to problematiko seznanil, ni pa sprejel
nobenega sklepa.
2. Vloga za finančno pomoč - Miran Korošak, s.p., Dokležovje, Glavna 61
Samostojni podjetnik iz Dokležovja, Miran Korošak je svojo vlogo za finančno pomoč
utemeljil v petih točkah, kjer v večji meri prosi za pomoč občine v smislu denarne pomoči
kot subvencijo oz. konkretno plačilo brsti za najeti bančni kredit 250.000,00 evorv na dobo
10-ih let. Njegova firma aktivno sodeluje v občini od leta 2000 po prihodu iz sosednje
Avstrije, dohodnina od zaposlenih se steka v občinsko blagajno, saj ima zaposlenih 15
delavcev, širitev dejavnosti kot pomembnem poslovni center občine bo za seboj potegnila
nova delovna mesta v občini. – vloga za finančno pomoč – gospodarski razvoj občine –
pomoč gospodarskim subjektom . glede na osnovne naloge občine za rast njegove panoge ki
deluje v njegovi občini – župan prebral vlogo.
Razprava o obeh vlogah:
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Srečko Horvat je glede na prvo pobudo KS Lipa povedal, da to ni v pristojnosti Odbora za
informiranje. Glede slabega prenosa slike imamo v občini vzdrževalca kabelskega sistema in
se je potrebno obrniti na njega, izterjavo dolga tudi vemo v čigavi domeni je oz. na koga se je
nezakonito prenesla ta naloga.
Marjan Maučec je dejal, da so ti problemi, ki so navedeni že stalnica in da se jih vsi še
predobro zavedamo, vendar pa je v postopku potrebno najprej urediti lastništvo – torej
pravni status. Ta problem se je poskušalo rešiti že v prejšnjem mandatnem obdobju, sedaj
so akterji večinoma isti, problem pa večji. Tudi sam se čuti pri tem odgovornega in je
prepričan, da bo do konca leta 2007 to potrebno rešiti.
Kar se tiče druge vloge, podjetnika iz Dokležovja, pa je pravi naslov, na katerega se lahko
omenjeni obrne je Razvojni sklad Občine Beltinci, ki bo v kratkem imenovani in se bo o tem
lahko razpravljalo tam.
Martin Virag, ki je v prejšnjem mandatnem obdobju bil tudi član Upravnega odbora
Razvojnega sklada je prisotne spomnil na vlogo Župnije Beltinci pri kateri se je takrat
povedalo, da ni mogoče subvencioniranje obrestne mere in posledično vlaganje občinskih
sredstev v privatni sektor, sedaj pa bo o vlogi tega podjetnika odločal Razvojni sklad,
katerega sredstva so bila okleščena.
Štefan Ferenčak meni, da je potrebno določiti datum oz. opredeliti do kdaj je potrebno rešiti
omenjeno problematiko, ki ni nič novega – sprejeti ustrezen sklep. O tem se že dolgo govori,
težave so o tem ni dvoma, vendar pa če ne bo postavljen rok, z realizacijo spet ne bo nič.
Srečko Horvat je podal repliko, da je kar štiri leta v prejšnjem mandatu razlagal isto, kar
sedaj ugotavlja Marjan Maučec. Lastništvo kabelskega sistema je v privatnih rokah, v rokah
občanov oz. lastnikov in to se je vedelo že prej. V tej smeri pa tudi v prejšnjem mandatu ni
bilo nič narejeno – bili so sprejeti določeni sklepi, zbori krajanov se niso sklicali, čeravno so
bili datumi že skoraj določeni, kdo je kriv se točno ve, ampak se proti temu nič ne naredi.
Peter Gruškovnjak je izjavil, da se ne strinja z Martinom Viragom v delu njegove razprave,
da so sredstva Razvojnega sklada osiromašena. Danes se jih je ob sprejemu proračuna
dodatno obogatilo. Poziva pa gospoda Korošak Milana, samostojnega podjetnika iz
Dokležovja, da naj naslovi svojo prošnjo na Upravni odbor Razvojnega sklada in le-ta bo
pripravil predlog za občinski svet.
Martin Virag se ni strinjal z izjavo Petra Gruškovnjaka, saj še vedno meni, da je sklad
osiromašen, če se mu vzame 2/3 sredstev. Razvojni sklad je namreč bil konec koncev le en
ventil, kjer se je krpal proračun občine, seveda po sklepih prejšnjega občinskega sveta.
3.Župan Milan Kerman je vse povabil na jutrišnjo proslavo ob Dnevu državnosti, ki bo v
prostorih Osnovne šole Beltinci ob 19.00 uri.
4.Dugar Peter se je oglasil v imenu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
saj poziva vse politične stranke, da podajo svoje predloge za imenovanje članov UO
Razvojnega sklada Občine Beltinci, kateremu je včeraj potekel mandat. Poziv je komisija že
poslala.
5.Simon Horvat pa se je oglasil v imenu Komisije za vračilo vlaganj v izgradnjo
telekomunikacijskih omrežij v Občini Beltinci, saj je tudi tej komisiji potekel mandat. V njej
so bili do sedaj predsedniki krajevnih skupnosti oz. njihovi pooblaščenci. Sredstva se iz
države namreč vračajo in ponudba ko bo prišla iz Državnega pravobanilstva, bo komisija že
formirana in bo delo lažje.
Torej je bil v tem zvezi sprejeti skupni dogovor oz. stališče, da pošlje Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja poziv vsem predsednikom krajevnih skupnosti, da podajo
svoje predloge oz. kandidate za imenovanje v članstvo omenjene komisije.
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6.Stanko Glavač postavlja vprašanje, kdaj bo tehnični prevzem kolesarske steze BeltinciLipa, ker meni (na to ga je opozorilo kar nekaj vaščanov), da je material (zgornja površina)
pregrob in da steza ni nekako v skladu z pravili kot bi steza morala izgledati oz. biti.
Poleg tega je postavil še vprašanje, kdaj bosta nameščeni dve luči pri stanovanjskem bloku
na Panonski ulici, o čemer je govoril že na eni od prejšnjih sej.
Simon Horvat je glede razprave Stanka Glavača povedal, da je o tej problematiki (kolesarska
steza Beltinci-Lipa) govoril na svoji seji tudi Odbor za urbanizem, urejanje prostora,
gospodarsko infrastrukturo in komunalo, zato pa poziva občinsko upravo in župana, da se
vsem članom občinskega sveta naj skopirajo vsi zapisniki konstitutivnih sej delovnih teles.

AD 14 - pobude in vprašanja
1. Srečko Horvat :
Daje pobudo, saj imamo pripravljeni program izgradnje kolesarskih stez v Občini Beltinci, če
je možno, da se občina poveže s sosednjo občino Veržej, da bi se na državnem nivoju
zahtevalo 100 % financiranje izgradnje kolesarske steze od Dokležovja do Križevec, zaradi
prevelikega prometa;
2. Marjan Maučec:
– predlaga, da se od naslednje seje občinskega sveta oblikuje dnevni red tako, da so pobude
in vprašanja bila takoj za prvima dvema točkama, torej pod točko 3 in ne na koncu
dnevnega reda, saj so seje dolge in direkten poziv, ki ga dobijo od vaščanov, ne pride v
javnost, poleg tega pa naj se podajo pobude in vprašanja od članov občinskega sveta v pisni
obliki, da bo delo upravi lažje in korespondenca boljša;
a) problem dvigovanja prahu popoldne na kraku izgradnje AC (mimo Gančan in Hraščic) in
glede na intenzivnost gradnje je nevzdržno – torej obrniti se na izvajalce in na naročnika
(župan Milan Kerman mu je podal odgovor glede tega vprašanja);
b) v Beltincih, na Ravenski ulici (pri Kontrec Jožetu) ni rešeno odvodnjavanje, jašek se vleče
že 3 ali 4 leta – uničuje se fasada;
c) pred časom oz. pred leti naj bi bil v občinskem svetu sprejeti sklep, da denar, ki se
odprodajo zemljišč v sklopu izgradnje AC – pripadajo KS-u, na področju katerega se
nahajajo, sedaj v tem primeru KS Gančani;
3.Gruškovnjak Peter:
a) na zadnji seji Odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem je bil
sprejeti tudi sklep št. 14, da se do 14. julija 2007 skliče seja in se kot točka dnevnega reda
uvrsti aktivnosti v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega sistema v Občini Beltinci. To
pričakujejo tako občani kot javnost, ki je dolžna biti seznanjena;
b) dopolnjuje pobudo iz ene izmed prejšnjih sej – od DARS-a se mora iztržiti odškodnino
zaradi velikega prometa skozi občino, da bi se povezava ceste od ovinka v Lipi (Pinkava) da
se omogoči sosednjim občinam, da se dostojneje vključujejo v promet, prav tako povezava z
Bratonci (od igrišča za beltinskim igriščem na Cankarjevi, pri križu);
c) kako daleč je z namestitvijo protihrupnih ograj glede na sklep za zapornice na železniški
progi (tako za Bratonce kot Dokležovje);
4. Martin Virag:
- meni, da je čedalje več občinskih kolesarskih stez, zadnje čase pa jih koristi iz Gančan do
Beltinec, potem pa so jarki pokriti z visoko travo. Meni, da je potrebno to urediti. Meni,da je
potrebno omejiti promet na železniških progah na 30 km/h in nič več;
5. Simon Horvat:
- daje pobudo občinski pravi, da preveri zadevo – zapore pločnika v Dokležovju, ker je
nevarno narejeno, premetavajo opozorilne znake preprosto za to, ker je slabo narejeno postavljeni so zapora prehod iz pločnika na levo stran, kjer ni zagotovljena varnost, v ovinku
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ceste, po drugi strani pa se zapora pločnika naredila na cesti in ne na pločniku, ti signalni
stebri so zožili cesto za skoraj pol metra in nobenega znaka ni o zoženju le-te;
6. Ivan Mesarič:
– tudi Odbor za proračun, finance in davčno politiko je na svoji zadnji 6. redni seji sprejel
sklep št. 22 , kar je delno povedal že Peter Gruškovnjak, torej da se skliče seja za obravnavo
izgradnje kanalizacijskega sistema v Občini Beltinci do 15.07.2007;
7. Jožica Pucko:
- potrebno je čim prej nekako popraviti (mogoče preplastitev) lokalne ceste Beltinci-Gančani
-Lipovci-Gančani;
8. Stanko Glavač:
- potrebno je reagirati na ustrezne institucije glede postavljenega semaforja na kolesarski
stezi pri avtocesti (tudi semafor pri križišču Bratonci-Lipovci, na Lipovski strani), saj je le-ta
nameščeni na sredini steze in je zelo težko se ga ogniti z traktorjem in kakšno večjo
prikolico;
- potrebno je vzdrževanje stranskih cest za dovoz za AC (mogoče prisiliti državo k
sofinanciranju), saj se srečujejo veliki tovornjaki in so jame povsod in je vožnja tako že
otežena;

9. Ivan Mesarič :
– pri Silosih v Lipovcih enostavno ni mogoče prečkati glavno cesto, ker je preveč velik
promet, potrebno bi bilo v tej zvezi aktivirati Varnostni sosvet in policijo;
10. Peter Dugar:
– glede na to, da je sprejeti proračun za to koledarsko leto poziva občinsko upravo, da se
pristopi k izgradnji ležečih talnih ovir na Melincih - do jeseni naj se jih zgradi;.
11. Peter Gruškovnjak:
– prisotni so prejeli pripomoček za možnosti pridobivanja evropskih sredstev za Občino
Beltinci, kar nekaj možnosti je, da bi občina pridobila velik del sredstev iz evropskih
skladov;

Seja je bila zaključena ob 21.13 uri.

Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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