OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 08.10.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože Erjavec,
Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan
Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat, Martin Virag, Valerija Žalig.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar, Venčeslav
Smodiš-direktor občinske uprave, predstavnika podjetja Sončni vrt d.o.o., g. Topolnik in g. Copot.
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan.
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral vsebino dnevnega reda 26. redne seje
občinskega sveta.
Stanko Glavač predlaga dopolnitev dnevnega reda, glede na to, da je prišlo do nesorazmerij v delu
kmetijskih subvencij, da se umesti za točko 12. nova točka z besedilom: »Delna sprememba sklepa OS št.
376/IV iz 24. redne seje, ki je bila 23.06.2009, v delu, ki se nanaša na subvencioniranje apnenca.
Ivan Mesarič predlaga razširitev točk dnevnega reda in prosi, da ga podprejo pri predlagani novi točki:
»Ogled kolesarske steze Lipovci-Dokležovje«.
Obrazložitev predloga je podal v smislu tega, da je že eno leto v obratovanju ta kolesarska steza in glede na
to, da so tekom obratovanja vidne napake oz. posledice ujm, predlaga, da si jo fizično ogledajo. Sam na
napake opozarja že eno leto in se nič ne premakne, uspeha ni. Dodatno pove, da je govoril z izvajalcem, ki
trdi, da je stezo naredil po projektu. Ne ve, kakšna je bila kontrola pri tem – zadnji sloj zemlje je minimalen
– osnovna pomanjkljivost – bankine niso bile zatravljene, kar smatra za poslovno napako. Gre se za
občinsko premoženje s katerim mora občina gospodariti in sam smatra, da se s tem delom občinskega
premoženja zelo slabo razpolaga.
Pod AD 1 se doda točka: »Ogled kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih nepravilnosti
na stezi!«
Župan pove, da nihče med prisotnimi ni strokovnjak gradbene stroke, da bi lahko podal strokovno oceno
ogled in bo potrebno poklicati sodnega izvedenca – ogled se lahko opravi, ocena pa težko.
Peter Gruškovnjak predlaga, da se pri AD 3 dopolni točka, da se dodajo vsi nerealizirani sklepi celotnega
obdobja obstoja občine. O tem je bil pred časom že sprejeti sklep in naj se ga realizira. Župan mu odgovori,
da na tej seji to ne bo mogoče fizično izvesti.
Župan da na glasovanje predlog Ivana Mesariča o izvedbi ogleda kolesarske steze Lipovci – Dokležovje in
ugotovitev eventualnih nepravilnosti na stezi.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.
Sklep št. 389/IV:
Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS s tem, da se na prvo točko umesti: Izvedba
ogleda kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih nepravilnosti na stezi.
Nadalje župan poda na glasovanje predlog svetnika Stanka Glavača o tem, da se za točko Dopolnitev
letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini Beltinci za leto 2009 umesti
nova točka (13.) z vsebino: »Delna sprememba sklepa OS št. 376/IV iz 24. redne seje OS z dne 23.06.2009
v delu, ki se nanaša na subvencioniranje apnenca.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:11, PROTI: 0.
Sklep št. 390/IV:
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Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS v tem, da se na 13. mesto uvrsti nova točka
s vsebino: »Delna sprememba sklepa OS št. 376/IV iz 24. redne seje OS z dne 23.06.2009 v delu, ki
se nanaša na subvencioniranje apnenca«.
Župan poda še na glasovanje predlog dodatka k AD 3 z besedilom:«… in nerealizirani sklepi prejšnjih sej
občinskega sveta od ustanovitve občine naprej.«
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 391/IV:
Sprejme se sprememba dnevnega reda 26. redne seje OS v tem, da se pri AD 3 doda besedilo:«… in
nerealizirani sklepi prejšnjih sej občinskega sveta od ustanovitve naprej.«
Ob koncu poda v glasovanje celotni dnevni red z vsemi spremembami in dopolnitvami.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 392/IV:
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in
sicer:
1. Izvedba ogleda kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih nepravilnosti
na stezi.
2. Sončni vrt d.o.o. – nadaljevanje projekta Sončni vrt v Beltincih.
3. Sprejem zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Realizacija sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in pregled vseh
nerealiziranih sklepov od ustanovitve občine naprej.
5. Kadrovske zadeve:
a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet OŠ Beltinci.
b) Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Murska Sobota o imenovanju predstavnika ustanovitelja
v Komisijo Zdravstvenega doma Murska Sobota za oddajanje poslovnih stanovanj v najem.
6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci.
7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Statut Občine Beltinci – druga obravnava.
10. Potrditev predloga stroškovnika (cenika) za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov ter za
vzdrževanje in zamenjavo vodovodnih priključkov.
11. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 – skrajšani postopek.
12. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini
Beltinci za leto 2009.
13. Delna sprememba sklepa OS št. 376/IV iz 24. redne seje OS z dne 23.06.2009 v delu, ki se
nanaša na subvencioniranje apnenca«.
14. Obravnava in potrditev predlogov za dodelitev sredstev za programe in projekte društev iz
proračuna Občine Beltinci za leto 2009.
15. Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2009/2010.

AD 1 - izvedba ogleda kolesarske steze Lipovci-Dokležovje in ugotovitev eventualnih nepravilnosti
na stezi
Župan Milan Kerman je sejo prekinil za 1 uro, saj je 9 članov občinskega sveta odšlo na ogled kolesarske
steze Lipovci-Dokležovje.
Ob nadaljevanju seje se je Ivan Mesarič zahvalil tistim, ki so podprli njegov predlog sklepa ter da so se
skupaj z njim udeležili ogleda na terenu. Njegova ugotovitev je, da stanje ni dobro, saj je to občinsko
premoženje – kolesarska steza je bila enkrat pokošena, drugih sanacijskih del ni opazil. Rad bi videl
dokumentacijo ali je bilo v projektu planirano travljenje. Če je bilo s tem delom občinskega premoženja
ravnano gospodarno se bo županu opravičil.
Župan pove, da je bilo s tem projektom gospodarno ravnalo. Svetnike še seznani, da tehničnega prevzema
pri tej stezi ni, ker ni gradbenega dovoljenja, ker ni potrebno. Glede kakovosti izvedenih del ima občina
bančno garancijo in jo bo vnovčila takoj, ko bo ugotovljeno, da je izvajalec ni strokovno opravil del. Če
prisotni smatrajo drugače, naj zadolžijo NO da pregleda dokumentacijo in poda poročilo. Lahko zadolžijo
občinsko upravo, da najame sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke in bo le-ta na terenu ugotovil
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dejstva, pregledal celotno dokumentacijo in podal poročilo. Župan meni, da zunanji izgled po nalivih in
ujmah, ni strokovno možna ocena, to je možno le na podlagi gradbene dokumentacije.
Nadalje pove, de je bilo pri tej točki kršeno določilo 29. člen poslovnika, ker se je na dnevni red uvrstila
točko brez gradiva.
Ivan Mesarič župana prosi, da naj vzame evidentne pripombe članov občinskega sveta kot relevantne in
resne in naj jih tako tudi obravnava. Prosi župana, če je možno in predlaga, da se naj pripravi projektna
dokumentacija in da naj se z nadzornim organom sanirajo na stroške izvajalca, ker se dejansko dela škoda
na občinskem premoženju.
Župan Milan Kerman ponovno poudari, da je škoda, ki je bila storjena s strani izvajalca njegov strošek,
vendar pa kar je bilo škode zaradi ujm in vremena, pa je strošek na strani občine. Vse to bo ugotovil sodni
izvedenec gradbene stroke, projektant, nadzorni odbor po temeljitem pregledu dokumentacije in dejanskega
stanja na terenu.
Ane Nerad pove, da dokumentacije člani občinskega sveta ne potrebujejo in ni toliko pomembna kolikor naj
bo realizirano oz. izvedeno kot treba in naj gre v obratovanje brez pomanjkljivosti, saj ni varno za kolesarje.
Ivan Mesarič pred glasovanjem pove, da želijo imeti dokumentacijo in tudi sanacijo.
Do naslednje seje se pripravi mnenje strokovnega izvedenca o kolesarski stezi Dokležovje-Lipovci.
Dodatno Igor Adžič pove, da jim je na odboru za proračun in finance bila cena prezentirana glede celotne
izgradnje steze, ki bi bila povezovalna (sklep iz leta 1997) s to kolesarsko stez, na podlagi ogleda na terenu
pa ugotavljajo, da namreč ni prehoda steze čez železniško progo in del, ki sovpada po zakonih 100 m od
proge pravokotno (severno, južno), naj se poda dodatno poročilo, zakaj kljub opozorilom se ni steza do
konca izgradila kot bi bilo treba. Torej predlaga dopolnitev sklepa, da se izdela poročilo kdaj, kdo in s kom
je kontaktiral, da pride do končne realizacije izgradnje kolesarske steze Dokležovje-Lipovci, za katero so bila
v preteklosti v celoti namenjena sredstva.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 393/IV:
Do naslednje seje občinskega sveta se pripravi mnenje strokovnega izvedenca o kolesarski stezi
Dokležovje-Lipovci ter da se izdela poročilo o tem, kdaj, kdo in s kom je kontaktiral, da pride do
končne realizacije izgradnje omenjene steze, za katero so bila v preteklosti v celoti namenjena
sredstva.

AD 2 - Sončni vrt d.o.o. – nadaljevanje projekta Sončni vrt v Beltincih
Pri tej točki dnevnega reda je direktor podjetja Sončni vrt d.o.o., gospod Denis Topolnik prisotnim podrobno
predstavil nadaljevanje projekta Sončni vrt v Beltincih.
Na občinski svet so naslovili prošnjo za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka, katero sta
obravnavala na skupni seji Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem ter Odbor
za urbanizem, urejanje prostora, komunalo in varstvo okolja. Projekt je bil tudi tam podrobno predstavljen
in kot je bilo zavzeto skupno stališče obeh odborov je bilo to, da je komunalni prispevek v izvirni
pristojnosti Krajevne skupnosti Beltinci. Ker pa, kot je direktor podjetja poudaril, so v časovni stiski glede
izvajanja nadaljnjih aktivnosti realizacije projekta-pridobitev gradbenega dovoljenja, pričakujejo pomoč,
razumevanje, podporo ter sklep tudi od občinskega sveta o oprostitvi plačila komunalnega prispevka. Od
občine namreč pričakujejo, da jim v doglednem času zagotovi kanalizacijo in vodovod. Sami pa bodo uredili
dovozno pot in bodo poskrbeli za vzdrževanje makadamske ceste.
Stanko Glavač je povedal, da je Svet KS Beltinci na svoji seji, ki je bila 07.10.2009 sprejel sklep, po
katerem se za projekt Sončni vrt d.o.o.-pridelava zelenjadnic v Beltincih zaračuna komunalni prispevek pri
katerem se od izračunanega zneska oprosti 1/3 zneska, ostali dve tretjini pa se razdelita na tri enake
obroke od katerih se prvi plača v osmih dneh od sklenitve pogodbe. Izračun komunalnega prispevka se bo
izvršil na podlagi posredovanega projekta, ki bo osnova za izdajo gradbenega dovoljenja.
Kot je dodatno povedal župan bo podjetje zaposlilo v prvi fazi drugo leto že 25 ljudi, od skupno 50-ih, da bi
občina pristopila s svojim deležem komunalnega prispevka – ne vidi pa ovrednoteni znesek.
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Peter Gruškovnjak pove, da so na odboru za gospodarstvo, projekt že pred časom podprli, ker se zavedajo,
da občina v vseh smereh razvoj potrebuje. Glede stroškov bi bilo dobro, da dobijo vrednost koliko bo to
stalo, naj pa ne pozabijo, da bo tudi drugim vlagateljem potrebno priti nasproti, koliko bo iz proračuna
lahko namenjeno-naj se tudi za leto 2010 to predvideva. Že lep čas je neizkoriščen razvojni sklad- sredstva,
ki so tam plasirana in se jih ne more koristiti, saj v preteklosti ni bilo politične volje in pripravljenosti, da bi
sprejeli pravilnik za delitev le-teh. prosi, da se te stvari uredi, saj občina gospodarski in kmetijski razvoj, da
ne bomo na socialnem dnu. Odločiti o tem, da se sprejme sklep za 1/3, ostalo pa si pogodbene stranke
dogovorijo naknadno.
Simon Horvat kot predsednik odbora za urbanizem prisotnim pove, da so se na skupni seji odločili, da del
odločitve o komunalnem prispevku prepustijo v odločitev krajevni skupnosti. Od KS-a je prispela ponudba,
vendar pa o tej ponudbi odbor takrat ni razpravljal, saj niso vedeli, kakšno odločitev bo KS Beltinci sprejela
in se v imenu odbora sedaj sam ne more odločiti. Apelira pa na svetnike, saj bo občinski svet podal svojo
zadnjo odločitev, naj podprejo ta projekt že iz razloga kot je Peter Gruškovnjak že povedal, da če se reši eno
družino in zagotovimo delovno mesto vsaj enemu članu družine, so dosti naredili, če pa petdesetim pa
toliko bolje. Ta projekt zagotavlja vsaj neko pomoč, obliž na rane brezposelnim v naši občini. Če bo še več
takih in podobnih projektov je samo pozitivno za občino tudi če jih bo treba podpreti. Kar nekaj jih je bilo
namreč v preteklosti pa so jih »odgnali«, upa, da v prihodnosti temu ne bo tako.
Marjan Maučec predlaga, da se projekt podpre in kar je KS predlagala je dobro, vendar tudi občina naj
primakne 1/3 svojega deleža, da bo podjetje začelo delati in da bo zaživelo na območju naše občine.
Stanko Glavač poda obrazložitev, da na včerajšnji seji sveta KS niso mogli razpravljati oz. sprejemati
kakršnekoli cifre oz. zneska višine komunalnega prispevka, ker niso razpolagali z celotno dokumentacijoprojektom.
Štefan Ferenčak pove, da so delovna mesta vsak dan vse večji problem in občina delovna mesta potrebuje.
Dileme o tem, ali podpreti projekt ali ne nikakor ni tudi z njihove strani. Predlagati je želel, da občina tudi
v večjem znesku pomoči sodeluje in podpira predhodnika Marjana Maučeca, saj je bil enakih misli. Občina
pa nima sprejete splošne strategije kako s tem – na to tematiko bo tudi potrebno kaj reči. V prihodnosti
občina ne bo mogla iti mimo tega – občina ne bo v prihodnosti samo stremela k temu, da bo reševala
komunalno infrastrukturo, to bo bistveno premalo. Ali bo zagotovila oz. ustvarjala nekaj (nova delovna
mesta) ali pa bo reševala socialne probleme, tako da predlaga, da se da večji znesek, kolikor bo pač možno.
Ivan Mesarič podpira pobudo Marjana Maučeca obenem pa prosi, da naj imajo mero pri obljubljanju, da bo
podjetje Sončni vrt d.o.o. naše ljudi zaposlovala. Ali ima občina kakršnekoli normativne akte s katerimi se
jih lahko prisili, da bodo naše občane sigurno zaposlovali? Sam je za 1/3 sofinanciranja in naj se pripravi
točno znesek o katerem se pogovarjajo.
Gospod Topolnik je izrazil veselje, da je bil od vsega začetka s strani občine in občinskega sveta pozitiven
odnos do tega projekta in da so pripravljeni pomagati. Glede zaposlitev delavcev v okolju Občine Beltinci,
pove, da bo podjetje v vsakem primeru imelo moralno obvezo, podpisati dokumenta o tem ne morejo. V
skladu s poslovno politiko podjetja bodo v vsakem primeru iskali dobre ljudi iz tega okolja, ki jih ne
manjka. Podjetje se zaveda, da deluje v okolju, kjer je potrebno delati z roko v roki in se zavedajo, da se
bodo hitro spet oglasili na seji in se o tem pogovarjali. Izhodišče iz katerega izhajajo pri izračunu
komunalnega prispevka po njihovi oceni ni pravilno – obravnavati ne morejo komunalno opremljeno
zemljišče z enim kmetijskim zemljiščem, cena je tu sigurno nižja. Govori se tu izključno o vodovodu in
kanalizaciji – cena na m3 ostane 24,00 evre namesto 49,00 evrov. Glede stroškov pove, da so ocenili
dejanske stroške v skupni višini o 17.000 evrih. Gospod Copot pa poda zakonske osnove in prebere
prisotnim določila 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 6. člena pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka.
Župan sprašuje prisotne, kdo bo manjkajoči del vodovoda in kanalizacije izgradil? Ali občina ali krajevna
skupnost in iz katerih sredstev? Poleg tega so prisotni člani občinskega sveta izrazili dvom, ker ne vedo o
kakšni višini sredstev je govora? Če bo občina prispevala svoj delež je treba biti pozoren na to, da bo občina
imela v tem podjetju tudi nek delež, saj se tudi ona mora obnašati gospodarno in ravnati v smislu dobrega
gospodarja – vsekakor gre za sredstva iz proračuna.
Marjan Maučec prosi prisotne, da se naj o tem znesku ne razpreda na veliko in naj se ne troši energije s
klici v Ljubljano – pripraviti je potrebno, kot se je že predlagalo čim prej strategijo kako se bo v bodoče na
tem področju delalo in kako pomagalo bodočim investitorjem. Sam stoji za tem, kar predlaga – 1/3 KS,
občina naredi z transferjem in refundira svoj delež. Prva faza naj se čim prej začne izvajati – biti zaupljivi
podpreti, saj vemo kako draga so delovna mesta in ta znesek sofinanciranja pri investitorjih, ki bodo
dvignili razvoj naše občine, je to malenkost.
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Stanko Glavač se ne strinja, da bi KS bila v minusu zaradi slabe matematike (izgraditi in še oprostiti),
predlaga, da naj se opravi razgovor med KS in občino, katera bo zgradila in o kakšnem znesku je govora, da
ne bo izpadlo, da kdo zavira nadaljnje aktivnosti pri projektu.
Igor Adžič pove, da je točka slabo pripravljena in je zelo pomembna za gospodarski razvoj občine. V KS
namreč ne obstaja akt, s katerim bi z denarnim vložkom vzpodbujala dejavnost zasebne gospodarske
družbe. V 7. členu Statuta Občine Beltinci citira 3. alineo … da z javnimi sredstvi razvoj družb vzpodbuja.
Predlaga prekinitev seje in sprejetje sklepa, saj gre za materialne stroške vlečenje voda, da se to udejanji.
Župan prekinja sejo za 15 minut.
Po pavzi je bil na glasovanje podani predlog sklepa in prisotni so glasovali.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0
Sklep št. 394/IV:
Občina Beltinci izgradi vodovodni priključek do parcele Sončnega vrta d.o.o., priklop na
kanalizacijsko omrežje s tem, da Sončni vrt d.o.o. Beltinci prispeva 1/3 dejanskih stroškov, od tega
polovico KS Beltinci in polovico Občini Beltinci.

AD 3 - Sprejem zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ivan Mesarič glede dobesednega prepisa razprave iz 24. redne seje Martina Viraga sprašuje, če je župan pri
razpravljalcu dobil dovoljenje, da se to lahko opravi. Župan mu pritrdi, tako da se zadolži tajnico Lilijano
Žižek da pripravi dobesedni prepis razprave Martina Viraga.
Na 3. strani naj se pri njegovi razpravi popravi, da je pogovor opravil s sinom lastnice zemljišča ob
železniškem križišču s cesto in ne z lastnikom, kot je napačno zapisano.
Ostalih pripomb prisotni niso imeli, zato je župan dal zapisnik na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 395/IV:
Sprejme se vsebina zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se na 3.
strani zapisnika pri razpravi Ivana Mesariča popravi zapisano v smislu, da je opravil razgovor z
sinom lastnice zemljišča ob železniškem križišču s cesto.

AD 4 - Realizacija sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in pregled vseh
nerealiziranih sklepov od ustanovitve občine naprej
Župan poda realizacijo sklepov 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in ugotavlja, da je sklep, ki
je v realizaciji št. 379/IV, ostali sklepi so realizirani. Nerealizirane sklepe prejšnjih sej od ustanovitve
občine naprej svetniki ne morejo prejeti na tej seji, saj je potrebno pregledati v arhive in poiskati vse
registre s sklepi prejšnjih sej.

AD 5 - Kadrovske zadeve:
a)Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet OŠ Beltinci.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Peter Dugar je pri tej točki podal
obrazložitev sklica komisije za mandatna vprašanja in vse dosedanje aktivnosti, ki so bile izvedene v zvezi z
postopkom priprave predlogov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet OŠ Beltinci. Na osnovi
poziva je komisija posredovala poziv za posredovanje kandidatov in prispelo je 5 kandidatov do roka
18.09.2009. Prispeli so sledeči predlogi: 1.Mesarič Ema, Lipovci 100/a, Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8,
Beltinci – predlagatelj Igor Adžič, 2. Igor Adžič, Beltinci, Cvetno naselje 4 – predlagatelj Ivana Mesarič, 3.
Regina Ozmec, Ravenska 3, Beltinci in Melita Olaj, Lipa 13, Beltinci – predlagatelj OO LDS Beltinci.
Vsi predlagani kandidati so bili pravočasni, vloge popoldne in priložena pisna soglasja kandidatov. Komisija
je zadolžila pravno službo občinske uprave, da pridobi mnenje o tem, ali kandidatka Olaj Melita iz Lipe
lahko opravlja funkcijo člana sveta OŠ Beltinci, saj je ravnateljica OŠ sicer iz druge občine – direktor
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občinske uprave je združljivost oz. nezdružljivost preveril in poda odgovor, da kandidatka lahko kandidira
in da ni zadržkov.
Dodatno je komisija imela v obravnavi vlogo OŠ Bakovci, kjer je šlo za predstavnika v Svet OŠ Bakovci. Ker
občina nima ustanoviteljskih pravic, so že na seji povedali, da ni pristojnost Občine Beltinci in predlagati
občinskemu svetu. Gradivo, katero so pregledali iz MO Murska Sobota in je bilo razvidno, da je bil kandidat
iz Dokležovja imenovan in o tem ne bodo razpravljali. Povabila so sicer bila poslana vsem strankam, en
kandidat je bil posredovani in ta isti je bil predhodno tudi potrjeni s strani MO Murska Sobota.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je podal prisotnim aktivnosti in dogodke ter razgovore z MO
Murska Sobota o posredovanju kandidata v svet zavoda OŠ Bakovci – predstavnika KS Dokležovje. Do
sedaj je bila dobra praksa, da Občina Beltinci čeravno ne izvaja ustanoviteljske pravice, bila vedno
pozvana, da posreduje kandidata iz KS Dokležovja. V tem času pozivov in rokov za posredovanje kandidata
mu je bilo javljeno, da je MO Murska Sobota že imenovala člane v svet zavoda OŠ Bakovci, vendar brez
predstavnika KS Dokležovja, kar je doslej vedno bilo. Po tem je občina na mandatno komisijo MO Murska
Sobota poslala kar oster dopis v zvezi s tem in potem je bil imenovan predstavnik iz KS Dokležovja v svet
zavoda OŠ Bakovci in to tudi ta kandidat, ki ga je po pozivu predlagal tudi pri nas.
Župan pove, da je po poslovniku občinskega sveta glasovanje javno, občinski svet pa lahko odloči tudi
drugače. Sprašuje prisotne ali se strinjajo, da se bo glasovalo tajno o predlogih kandidatov.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 7.
Sklep št. 396/IV:
Občinski svet ne sprejme sklep, da se glasovanje o imenovanju predstavnikov v svet zavoda OŠ
Beltinci izvede tajno.
Štefan Ferenčak pove, da je njihova stranka predlagala dve kandidatki, ki sta pedagoški delavki in področje
osnovnega šolstva izredno dobro poznata. Apelira na prisotne, da naj eni izmed njima namenijo svoj glas in
tako dajejo možnost oz. priložnost tudi drugim.
V nadaljevanju točke se izvede glasovanje in sicer o prispelih kandidatih, po vrsti in sicer:
1. Ema Mesarič, Lipovci 100/a, 9231 Beltinci – predlagatelj Igor Adžič.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
2. Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8, 9231 Beltinci – predlagatelj Igor Adžič.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 2.
3. Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci – predlagatelj Ivan Mesarič.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 2.
Iz glasovanja izhaja, da je sprejeti sledeči
Sklep št. 397/IV:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje v Svet zavoda OŠ Beltinci člane:
1. Ema Mesarič, Lipovci 100/a, 9231 Beltinci.
2. Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8, 9231 Beltinci.
3. Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci.

b) Soglasje k sklepu mestnega sveta MO Murska Sobota o imenovanju predstavnika ustanovitelja
v Komisijo Zdravstvenega doma Murska Sobota za oddajanje poslovnih stanovanj v najem.

Občinska uprava, kot je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, je prejela od MO
Murska Sobota dopis s katerim poziva Občinski svet Občine Beltinci za podajo soglasja k imenovanju
predstavnika ustanovitelja v Komisijo Zdravstvenega doma Murska Sobota za oddajo zdravstvenih
prostorov v najem. MO Murska Sobota je na svoji seji dne 17.09.2009 sprejel sklep s katerim v omenjeno
komisijo imenuje Jožefa Vourija iz Murske Sobote, Šolsko naselje 10, 9000 Murska Sobota.
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Ker razprave pri tej točki ni bilo, je župan predlagani sklep dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 398/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k sklepu Mestnega sveta MO Murska Sobota o
imenovanju predstavnika ustanovitelja kot stalnega člana v Komisijo Zdravstvenega doma Murska
Sobota za oddajanje zdravstvenih poslovnih prostorov v najem in sicer Jožefa Vourija iz Murske
Sobote, Šolsko naselje 10, 9000 Murska Sobota.
Župan Milan Kerman prisotnim pove, da je prišlo do proceduralne napake pri prejšnji točki dnevnega reda,
saj naj bi bilo potrebno glasovati tudi še o dveh kandidatkah, ki sta bili pod zaporedno številko 4 in 5.
Vendar pa Marjan Maučec obrazloži, da je pri javnem glasovanju pomembno nadzorovati, da vsak član
občinskega sveta lahko da le 3 glasove (torej za 3 kandidate) in četrtič in petič ne more glasovati spet. Sam
vedno v takih primerih zagovarja tajno glasovanje ravno za preprečevanje tega, do česar je sedaj prišlo.
Torej se glasovalo več o še dveh kandidatkah ne bo in je sklep št. 398/IV pravilno sprejeti in tudi dobro
izglasovan. Peter Dugar si je o tej tematiki pred časom pridobil mnenje gospe Voduškove, saj se mora
glasovanje če je rezultat neodločen, se mora le-ta ponoviti.

AD 6 - Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci
Predsednik Nadzornega odbora, Igor Lebar prisotnim pove, da so prejeli na mizo pred samo sejo mnenje
Računskega sodišča RS o izplačilu delovne uspešnosti in nagrad v javnih sektorjih in mnenje oz. odgovor
na vprašanja v zvezi z podajo soglasja k delovni uspešnosti direktorjev javnih zavodov katerih
ustanoviteljica je Občina Beltinci in s strani Ministrstva za šolstvo in šport, sekretarja, gospoda Živka
Banjaca.
Nadzorni odbor Občine Beltinci je na svoji 19. redni seji, ki je bila 28.09.2009 sprejel sklepe in sicer s
katerimi predlagajo, da se do konca leta 2009 uskladijo vsi avtonomni akti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci z nadrejenimi predpisi. Nadalje, da se je NO seznanil s
postopki izplačil redne delovne uspešnosti ravnateljica Vrtca in da so le-ta bila opravljena na podlagi
sprejetih poslovnih poročil s strani zavoda Vrtec Beltinci in na podlagi ocenjevalnih listov po Pravilniku o
merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva. Iz aktov občine ni razvidno, kateri
organ ima pristojnost dati soglasje k izplačilu redne uspešnosti ravnatelja vrtca. Soglasje za leto 2006,
2007 in 2008 je podpisal župan. NO z mnenjem Računskega sodišča v zvezi z izplačili delovne uspešnosti
direktorici in predsedniku UO ZTK Beltinci seznani občinski svet in predlaga ukrep, saj so bile glede
nepravilnosti (izplačilo uspešosti pred sprejemom poslovnega poročila, neizdelana merila za izplačilo
delovne uspešnosti, izplačilo nagrade predsedniku UO samo na podlagi sklepa UO ZTK Beltinci brez pravne
podlage – neto izplačilo bilo vrnjeno na EZR ZTK Beltinci) za leto 2009 ne izda soglasja k izplačilu delovne
uspešnosti direktorici ZTK Beltinci. Neskladja med statutom in odlokom o ustanovitvi zavoda pa so
odpravljena. Predsednik NO Igor Lebar prisotne člane NO seznani tudi s sklepi iz 17. redne seje O. Prebral
je prisotnim tudi oba dopisa oz. ugotovitve, kar so prisotni prejeli na sami seji, saj je NO posredoval sklepe
iz 17. redne seje NO posredoval na Računsko sodišče RS.
Simon Horvat predsednika NO seznani, da je v predzadnjem stavku zapisnika korespondenčne seje
zapisano, da se potrjujejo sklepi in vsebina zapisnika »občinskega sveta«, kar je verjetno narobe zapisano in
mora biti »nadzornega odbora«.
Igor Adžič spominja na 24. redno sejo občinskega sveta in prenašal takrat ugotovitev, da junija ne morejo
sklepati o izplačilu neke nagrade, ki je bila izplačana 6 mesecev nazaj. Pridobil si je mnenja, ki v ničemer
ne negirajo ugotovitve Nadzornega odbora Občine Beltinci, zaskrbljuje pa ga kot svetnika, saj zavod od leta
2008 nobena stvar ni bila izpeljana v skladu z zakonom, česar so se dotaknili od takrat, ko je bila
imenovana gospa za direktorico zavoda. Nagrada je bila brez poslovnega izida pred koncem davčnega leta
2008, nekatere izvršitve podpisov so bile na občini opravljene po poteku mandata, pozneje pred sprejem
poslovnega poročila oz. nikoli sprejetega poslovnega poročila, kar so podani elementi v bistvu-občinski svet
je bil izigrani, saj je edini pristojen, ki lahko odloča o izplačilu te nagrade – sklicujemo se pravno in
socialno državo-v zadnjih nekaj dneh je petsto in več občanov občine ostalo brez službe v tovarni Mura.
Deli se mimo zakona v višini dveh plač in se nek predsednik nekega odbora čuti poklicanega, da si izplača
nagrado ene plače in pol Murine delavke in se potem vrača sredstva in je zadeva videna tako, kot bi hotel
priznati krivdo. Pravica do vračila neizplačanih plač, ki izvirajo iz javnega denarja nikoli ne zastara – tu gre
za zlorabo pooblastil. Prvi v bistvu, ki bi moral ustaviti ta element in posledično župana postavlja v
delikatno situacijo je finančna služba občine, ki je prvi nadzorni organ, ki v skladu z zakonom mora
nadzorovati tovrstne transferje. Brezpredmetno je nocoj iskati krivce – razumeti je treba, da nekdo, ki ima
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manj kot 100.000 izvirnih realiziranih prihodkov si dovoli dve svoji plači vzeti oz. nekdo mu neodgovorno to
odobri oz. izplača, da se ne more učakati vladne uredbe, ki pravi, da se za leto 2008 če se dodeli po zakonu
izplača le 4/12 nagrade, tu pa je bila v celoti 100 % izplačana. Pravica vračila ne zastara, to je pomembno.
Pri vrtcu se pojavljajo različna mnenja, vendar čeravno gre za neusklajenost aktov, ne gre pri tem za
opravičilo, da bi ta sredstva lahko bila izplačana. Akti so pod zakonom, zakon pa pravi, kdo izvršuje
ustanoviteljske pravice- v tem primeru je to občinski svet in nihče drug. Tudi za vrtec kot javni zavod je
prvi nadzorni organ finančna služba občine kot ustanoviteljice vrtca, tudi v tem primeru je zatajila. Nekdo
je odgovoren za sankcije. Nagrada direktorice vrtca je bila od leta 2003 izplačevana mimo sklepov
občinskega sveta. Ekonomska cena vrtca za 1. starostno obdobje 485,00 evrov – večina delavcev v Muri ni
imela toliko neto plače, kar je žalostno in zastrašujoča primerjava. Ko se je sprejemala ekonomska cena
vrtca ob predstavitvi na seji sveta, delali tudi svetniki napako saj niso pitali koliko deleža nagrade je v tej
ekonomski ceni zajetega, ki pa je bila naprej vkalkulirana. Namreč 485,00 evrov v Pomurju, kjer delavci ne
bodo imela denarja za hrano, da bi si kupili, ko bodo socialni transferji usahnili, pomeni namreč peti
najdražji vrtec v tej starostni skupini v Sloveniji, najdražji kjer je bruto domači proizvod bistveno večji kot v
naši regiji, je samo 10 evrov dražji. Pot je samo ena, zadevo treba ustaviti, saj nima zastaralnega roka –
lahko so grobi in povedo, od kdaj želijo, da se sredstva vrnejo – pot je zakonsko določena – arbiter ki odloča
je občinski svet in zato bo dal sprejetje sklepa in če se le ta v roku 30-ih dni ne izvede, bo občinski svet
ponovno odločal o tem istem sklepu na izredni seji, če ga ne bo izvedel pristojen za to, nato pa gre zadeva
na sodišče. Ko gre na sodišče imamo proračunsko postavko v proračunu, ki je dogovorjena z županom in
bomo v sodnem sporu sredstva črpati. Predlaga relativno kratki sklep in od njega pričakuje učinkovite
posledice. Če bi za davčno leto 2006, 2007 in 2008 terjali sredstva za vračilo in sredstva spremenimo v
ekonomsko ceno vrtca, bi za to časovno obdobje skupaj za 36 mesecev breme staršev in občine na enega
otroka v vrtcu bilo 50 evrov nižje, v obdobju 2003-2008 je ta cena 150,00 evrov. Predlog sklepa je NO in
občinski upravi nalagajo dodatno delo v sklepu je to, da je NO občine dolžen v skladu 15 dni od ugotovitve
elementov suma storitve kaznivega dejanja zlorabe pooblastil ali položaja obvestiti najmanj Računsko
sodišče RS, komisijo DZ za nadzor javnih financ, finančno ministrstvo in se avtonomno odloča ali so dovolj
veliki razlogi za organe pregona, to lahko stori NO izključno na za to predpisanem obrazcu s strani
ministrstva. Drugi predlog sklepa je: Občinsko upravo se v zakonsko določenem roku 30-ih dni zadolži, da
povzame vse potrebne aktivnosti za vračilo neopravičeno izplačanih nagrad za leto 2006, 2007 in 2008 za
javni zavod Vrtec Beltinci in vse neupravičene nagrade za ZTK Beltinci – obvesti se institucije.
Župan se zahvaljuje za izčrpno poročilo in pove, da si bo občinska uprava najprej pridobili mnenje brez
ustreznega mnenja žal tega sklepa ne bodo realizirali, ker želijo pravna mnenja od vseh institucij, ki jih je
navedel. Nato se bodo ustrezni sklepi podvzeli, tudi bodo dobili svetniki mnenja na mizo.
Igor Adžič daje repliko županu v smislu, saj ni izražal nobenega cinizma niti vedno sodeluje konstruktivno –
zakoni so za to, da se spoštujejo. Župan je javni uslužbenec, njegova prioritetna naloga je, da se potruditi
bi moral v štirih mesecih, kaj se je naredilo, razen enega dopisa iz ministrstva za finance. Nikoli trdil da je
njegova zadeva in nima normativne pravice, da bi se postavljal nad odločitev občinskega sveta, niti ne more
v smeri sprejetega sklepa vplivati na delo občinskega sveta. Če bo občinski svet z nekim sklepom zavezal
NO, bo to zakonsko zavezani to brezpogojno storil če ne bo odgovoren za skrivanje nekih nedopustnih
dejanj. Sedaj bodo definirali do konca, sedaj se je zaobšlo ljudi, ne strinja se s tem, da po eni strani nekdo
dobiva tisoče in tisoče javnih sredstev nagrade, po drugi strani pa bo gore siromakov in nezaposlenih ljudi,
ki se mu smilijo. Če je to naloga te občine, naj to javno povedo in se razidejo, ker je s tem njihovo delo
zaključeno.
Župan ne odstopa od svojega prejšnjega stališča, občinski svet naj zadolži nadzorni odbor, vendar pa
občinska uprava in župan imajo določene kompetence na podlagi katerih si bo pridobil mnenja in lahko
zaustavi tudi sprejeti sklep do tistega časa, ko si bo pridobil ustrezna mnenja. Vendar pa mu Igor Adžič
pove, da o tem v nobenem zakonu ne piše in se aktivnosti ne bodo zaustavile, saj občina štiri mesece ni
naredila na tem področju nič.
Župan Milan Kerman Igorju Adžiču izreče prvi opomin, drugi opomin je odstranitev s seje. Ivan Mesarič
pripomni, da bodo potem vsi odšli, vendar pa župana to ne moti. Občani so slišali in videli in tudi Ivanu
Mesariču pove, da je to dokaz metanja polen pod noge.
Peter Gruškovnjak je od začetka mandata opozarjal na nepravilnosti, da imamo v občini marsikatero stvar
neusklajeno z veljavno zakonodajo, marsikdo se je posmehoval takrat, tudi ZTK-ja. Novi UO je uredil odlok,
statut ampak tisto obdobje od 15. januarja lahko smatra so bili izigrani, mogoče z nekoga strani načrtno.
Posledice bo nosil tisti, ki ni kriv v tej zgodbi in kar je bilo povedano tudi s strani NO in izvajanje Igorja
Adžiča opozarja, da imata prav in se bo moralo to presekati in končati. Kako bo občinska uprava postopala
in župan je na njih. Glede na 80. sklep NO, se naj pravni akti uskladijo z zunanjo, strokovno institucijo in
da dobijo na vse akte, pravilnike, statute, akte, saj sedaj ugotavljajo, kaj je bilo v preteklosti narejeno
narobe. Občina Beltinci je že skoraj 15 let, četrti mandat teče in ugotavljamo abecedo, kar ni urejeno.
8

Štefan Ferenčak je eden izmed tistih, ki zagovarja zakonitost in ne ve, zakaj je bil s strani Igorja Adžiča
izzvani, je prvi tisti, ki zagovarja, da so naj zakonite, vendar pa je za to več načinov. Osebno misli, da o tem
ne bodo odločali.
Igor Adžič replicira Štefana Ferenčaka v tem, da ga ni razumel – ko se odločalo o imenovanju direktorice na
tisti seji, sta bili namreč točki dnevnega reda obrnjeni tako, da se najprej potrdilo direktorico in potem
pozneje ugotovili, da je nekaj v neskladju z zakonom in je javno se izrazil v imenu svoje svetniške skupine
Štefan Ferenčak takrat, da če bi vedel da je nekaj pozneje časovno nastal pozneje, se ne bi odločali, da bi to
osebo za direktorico potrdili.
Ivan Mesarič o vsem tem in o zadregah, ki se pojavljale od volitev naprej, ko je župan dobil z močno večino
prednost – si bi naj nastavil službe, ki bi bile kos nalogam v naši občini. Meni, da službe niso kos in so mu
naredile levjo uslugo, finančnik bi ga moral opozoriti na določene stvari – strokovne službe bi morale svoje
delo opraviti – je prvi servis županu. Najvišji manager občine je direktor, ki je glavni za organizacijo in ima
mnogo pristojnosti in če bi vse to delovalo, kot bi moralo delovati, župan se ne bi tako odločal, kot se je
odločal najbrž in bi te dve gospe, ki sta spoštovani, ne bi bili v taki situaciji, kot sta sedaj. Njega osebno to
zelo žalosti, da nočemo zavore potegniti, se usesti, pogovoriti, videti, kot zgleda je prišlo do tega, da NO
mora ukrepati in boli ga – če bi imeli vedenja, če bi uprava suportirala javne zavode, če bi suportirala
župana z relevantnimi informacijami, bi ravnateljica vrtca dala poslovno poročilo na sejo sveta, oceno, ki jo
minister predpiše, bi vsi potrdili na seji in bi ustanovitelj svoj funkcijo opravil. V delu, ki ga je navajal Igor
Adžič glede višine sredstev se z njim ne strinja, saj bi občinski svet nagrado sigurno potrdil in bi sredstva
ona dobila izplačana-to je v kalkulaciji vrtca. V ZTK Beltinci ga čudi, da je finančna služba tu izplačala in
sodelovala – finančnika močno ceni in ga te stvari bolijo, so lahko grda stvar in si tega nikakor ni želel –
žrtve bodo in to nepotrebne.
Simon Horvat svoje mnenje na slikovit način predstavi v smislu obsojenega na sodišču in Simon Horvat je
mnenja, da tudi tam ima obtoženec vso pravico, da se zagovarja in se torej ne strinja z Igorjem Adžičem v
delu, ko je le-ta povedal, da če župan z upravo sklepa OS ne bo realiziral v 30-ih dneh (tako ga je namreč
sam razumel) gre zadeva na sodišče-to je grobo in preuranjeno. Župan ima pravico si pridobiti mnenja, saj
tem, ki so bila predložena ni nujno, da jim je verjeti.
Igor Adžič odgovarja, da ga svetnik Simon Horvat v njegovem nagovoru verjetno ni razumel. Poudaril je, da
občinski svet ni organ, ki bo igral arbitra, je pa dolžnost, da v zakonsko predpisanih rokih obvesti
institucije, ki imajo to pristojnost, one bodo pozvale vpletene strani in ukrepale v skladu z zakonom in če je
podani utemeljeni sum bodo izrečene kazni in globe. Pristojnost vračila javnih sredstev je pa izključno v
domeni občinskega sveta brez predhodnih zadev, če na podlagi poročila NO so podane ugotovitve in ukrepi.
Zagovarjanje zakonitosti ni metanje polen pod noge.
Simon Horvat je govoril o sklepu, ki ga je dobesedno povedal, v kolikor ne bo realiziran v 30-dneh, bo
občinski svet sprožil postopek na sodišču in on je govoril o tem – tu je treba pri realizaciji sklepa sam
govoril o ničemer drugem.
Igor odgovori, da zakon o lokalni samoupravi točno določa kakšna je procedura sprejemanja občinski
sklepov in izvajanje – to ni rekel, kot trdi Simon Horvat. Nikomur ne jemljejo pravice za pridobitev mnenj
drugih institucij, vendar kot javna oseba bo nastopila od danes naprej v nekih javnih sporih.
Tudi Peter Gruškovnjak daje repliko Simonu Horvatu v smislu tega, saj že 2 leti v odboru za gospodarstvo
in turizem govorijo o tem, da se je pristopilo k spremembi in dopolnitvi aktov zavoda – koliko časa je bilo
potrebnega, da se je naredilo tisto, kar mora biti in uskladili z veljavno zakonodajo. Ni bilo prej
pripravljenosti ko je tolikokrat razpravljal o tem, sedaj pa ko pride do težav in oškodovanja premoženja
občinskega tega ne bi bilo treba.
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš o sklepu 80, da se uskladijo akti zavodov – le-ti so se
usklajevali sproti, ko so se spremenili predpisi. Imenovanje je prišlo v pristojnost občinskega sveta, lahko
bi bilo v skladu z zakonom drugače, lahko kompetenco glede imenovanja direktorja in glede odločanja o
nagradi za uspešnost prenese na UO zavoda. Govora je bilo o tem, da lahko občinski svet sklene –
osumljenci – ko je za določeno stvar kdo kriv subjektivno ali objektivno. NO je tisti, ki ob nadzoru
nadzorovane osebe se lahko obrne na institucije, ne pa sprejemati sklepe, da se na občino in upravo daje
rok za izvršitev sklepa. ZTK je NO ugotovil nepravilnosti, pri Vrtcu teh ugotovitev – nepravilnosti ni ugotovil
– nikjer ni navedeno, da je to nepravilnost ali nezakonitost. V primeru ZTK-ja ukrepi – izplačila in vrnitev
ampak o uspešnosti in predlogu za delovno uspešnost ni občinski svet ni odločal – bo se s tem mogel
soočiti, čeravno se bo sredstva vračalo, bo morala biti sprejeta odločitev. Kje ima zdajšnji UO zavoda
pripraviti ali izpolnjuje pogoje za uspešnost, poročilo je bil sprejeto ob ugotovitvi da izpolnjuje pogoje
zavoda ima pravna sredstva direktorica se pritožiti in doseči svoj prav. Pri tej točki sprejemati sklepe take
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ali drugačne, se naj odločijo če bodo sprejemali, vendar pa opozarja na pravilnost
proceduro.

tega dejanja in na

Marjan Maučec se je v razpravi oglasil zato, ker je direktor poučeval prisotne o tem, kar že vedo in o tem,
kar bi bilo če bi bilo. Dejstvo je, kar je osnova, akti niso bili usklajeni – direktor bi moral sprejeti
odgovornost za to, saj je to njegovo delo in njegova osnovna naloga. NO naj svojo nalogo opravi, to je
predlog sklepa in nič drugega, obrazlagati posledice pa je brezpredmetno.
Igor Adžič se ne strinja z direktorjem občinske uprave, da je sprejemal vrednostne sodbe članov občinskega
sveta, kar ni v redu. Citiral je 41. člen iz Poslovnika Občine Beltinci, katerega pa direktor Smodiš Venčeslav
pozna, kot je kasneje povedal.
Peter Gruškovnjak spominja prisotne da je decembra umaknil predlog dodelitve nagrade direktorici ZTK
Beltinci z razlogom, saj še ni bilo potrjeno poslovno poročilo za leto 2008. Ima pa še vprašanje za
direktorja občinske uprave – sprašuje ga, koliko dni, mesecev, let je delal kot pravnik s področja lokalne
samouprave oz. javne uprave? Zato je prej predlagal sklep, da se strokovnim pravnim institucijam v
preverbo, da ocenijo akte. Direktor Venčeslav Smodiš replicira, da dela že 9 let v javni upravi in noče da na
pamet govorijo o tem, kar ni res.
Župan želi izvesti glasovanje za sklep, ki ga je predlagal Igor Adžič za nadzorni odbor. Nepravilnosti NO
glede izplačila uspešnosti ravnateljici Vrtca Beltinci ni ugotovil in če bo občinski svet sprejemal v tej zvezi
kakršne koli sklepe, bo župan smatral, da je občinski svet prisilil NO, da je spremenil svoje sklepe in bodo
tudi v tej smeri konsekvence.
Igor Adžič pove, da je župan zašel v čustva, predlaga, da se prekine seja, saj župana izvaja nedopustna
dejanja v skladu z poslovnikom in si izmišlja zadeve, povedal je, da se sprožijo postopke, da se ugotovi, če
so ravnali v nasprotju z zakonom in to je velika razlika. Župan nudi pomoč občinskemu svetu, torej
strokovno in administrativno pomoč – naj si izpišejo sklepe in se naj predlaga 15 minut pavza, da se
pridobi mnenje in šele takrat se bo nadaljevala seja.
Župan Milan Kerman mu odgovori, da so vse vladne službe nocoj nedosegljive-vendar pa Igor popravlja
svojo izjavo v tem, da se je zmotil, saj ni mislil mnenja ampak sklepe, ki jih je predlagal, prepisane po
tonskem posnetku. Župan ga prekinja, saj Igor Adžič nima nobene pravice povzdigovati glasu proti njemu.
Marjan Maučec predlaga prekinitev seje in predlagatelj naj pripravi predlog sklepa za glasovanje.
Seja se prekine za 15 minut.
Župan Milan Kerman v nadaljevanju prebere predlog sklepa, ki ga je pripravil predlagatelj Igor Adžič in
sicer, da OS predlaga NO, da v skladu z zakonom izpelje vse postopke ugotavljanja zakonitosti pri
izplačevanju nagrad ZTK in Vrtca Beltinci. Razprave o sklepu ni.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 0.
Sklep št. 399/IV:
Občinski svet Občine Beltinci predlaga Nadzornemu odboru Občine Beltinci, da v skladu z zakonom
izpelje vse postopke ugotavljanja zakonitosti pri izplačilu nagrad ZTK Beltinci in Vrtec Beltinci.

AD 7 - poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana
Glede izgradnje sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Gančani in Lipovci je v polnem teku.
Občina se je prijavila na tretji javni razpis v okviru programa strukturnih skladov. Na razpis so se prijavili
trije ponudniki in izbran je bil izvajalec SGP Pomgrad Murska Sobota. Pogodbena vrednost investicije je
1.863.903,00 evra. Občina je bila upravičena do 65 % upravičenih stroškov brez DDV-ja iz strukturnih
skladov – evropska sredstva, občinska sredstva pa so v tem projektu prisotna v višini 35 % upravičenih
stroškov + DDV. Dinamika izgradnje je: v letu 2009 je predvidenih 23 % vseh del, v letu 2010 pa 77 % vseh
del. Rok izvede oz. priključka je 31.07.2010. Omrežje Lipovci-Gančani zajema skupno 9723 m dolžine
vodov in 520 priključkov. V Gančanih je narejeno 2 km vodov, jaški se bodo delali, ko bodo vodi položeni,
taka je dinamika izgradnje. V Gančanih se bo torej položilo 4645 m vodov in izvedenih bo 259 priključkov,
v Lipovcih pa je dolžina vodov 5078 in 261 priključek. Sekundarni del omrežja poteka normalno, brez
zastojev. Pri primarnem kanalizacijskem omrežju je na portalu evropskih javnih naročil razpis za izgradnjo
primarnega omrežja z CČN. Župan je podal aktivnosti v zvezi s tem: januarja letos je bila podpisana
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pogodba z SL Consult iz Ljubljane za pripravo razpisne dokumentacije za obravnavo na MOP in SVLR,
marca je bila poslana na MOP-e, aprila je bil podpisan aneks k pogodbi z SL CONSULT za izdelavo RD za
izvedbo nadzora nad izvajanjem del na kanalizaciji in ČN, maja je bila razpisna dokumentacija za nadzor
poslana na MOP-e, julija je bila le-ta na MOP-e potrjena in poslana v potrditev na SVLR, julija je MOP dalo
soglasje k razpisni dokumentaciji za izvedbo, julija 2009 je prav tako poslala SVLR soglasje k
dokumentaciji za izvedbo in za nadzor avgusta 2009, septembra pa je bil objavljen razpis na portalu EU za
izvajalca gradnje, rok za oddajo ponudb je 16.10.2009. Na predstavitev projekta je prispelo kar nekaj
velikih podjetij s svojimi inženirji in mora povedati, da je zanimanje izredno veliko. Prošnja SL Conzult je
prispela, da bi se podaljšalo rok za oddajo ponudb, ker je popis za te operacije je debel 500 tipkanih strani
in to je težko tako hitro pregledati in dati verodostojne izračune – ponudbe se dajejo na ključ in podatki
morajo biti verodostojni. Prepričan je, da se bo spomladi in ne zaradi volitev 2010 začelo delati primarno
omrežje in CČN. IZ dolinske kanalizacije prakso, še vsaka občina je imela revizijo postopka saj so prevelika
sredstva (kohezijska) v igri in tudi pri nas bo. Bila pa je tudi že izvedena prva kontrola za kanalizacijo
Gančani-Lipovci – s strani SVLR in kontrolirajo stanje na terenu, projekte, postopke. Kazni se
obračunavajo v zniževanju sredstev sofinanciranja – npr. morajo biti table pravilno postavljene, izvesti je
potrebno novinarske konference, pravilni emblemi na dopisih – so to evropski predpisi, katerih se je
potrebno držati.

AD 8 - pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Štefan Ferenčak postavlja vprašanje v razmislek, saj se je govorilo o delovnih mestih – saj bo to v prihodnje
vedno večji problem, zato ugotavlja, da je Vlada sprejela poseben zakon o pomoči Pomurju in vse prisotne
sprašuje, ker gre za 100 mio evrov pomoči, ali bomo podvzeli kakšne korake v občinskem svetu, aktivnosti,
da se bi ta sredstva črpalo tudi za našo občino. Na izredni seji bi se o tem lahko pogovorili in s tem dali svoj
prispevek z projekti (vrtina…) ki bi lahko pridobili sredstva iz tega naslova-razvoj občine v smeri pridobitve
dodatnih delovnih mest.
Peter Gruškovnjak čuti
postavil županu pisno
napravo…), zanima ga,
tematiko, ki je aktualna

razočaranje, saj do sedaj ni dobil še noben odgovor na svoja vprašanja, ki jih je
in ustno (partizanska ulica, steza do Lipe, projektanta spraševal za čistilno
kdaj bo dobil odgovore nanje? Glede razprave Štefana Ferenčaka pa nadaljuje
in glede tega doda, da je skeptičen za celotno pomursko regijo.

Stanko Glavač ponovno postavlja vprašanje glede Vrtne ulice, spraševal je že pred časom glede odprodaje
zazidljivih parcel in za namestitev ogledala na Panonski ulici in ni dobil odgovora oz. še ni bilo realizirano.
Župan pa mu je podal tudi odgovor glede ljudi, ki nameščajo na kmetijska zemljišča v Beltincih in okolici
neke označbe. To je podjetje EEMECO, ki se ukvarja z raziskovanjem naftnih polij – občina spada pod t.i.
»Filovsko polje«. Ivan Mesarič poudarja, da podjetje ne upošteva, da ima dosti lastnikov zemljišč, le-ta v
najemu in pridelek za raziskave bo okrnjen najemniku, odškodnino pa bi naj dobil lastnik – to je potrebno
opomniti podjetje EEMECO, da naj bodo pozorni na to. Na CATV dodaja Stanko Glavač se naj da obvestilo
kako je s tem, saj kmetovalci dejansko mislijo, da so to označbe za poti po njivah, ker ne vedo, čemu so te
označbe tam. Dodatno pa še predlaga, da naj občinska uprava medobčinski inšpektorici kupi merilnik, saj
za vse, tudi za občinske uslužbence-povedal da je to Iztok Jerebic, ki je sicer znižal ograjo, vendar ne dovolj
- velja višina ograje le 120 cm, vsaj pri cesti.
Jožico Pucko zanima ali je v preteklosti kateri od javnih uslužbencev naše občine podpisal z občino
pogodbo o izobraževanju. Če je podpisal pogodbo, kdo je to bil, kolikšen je bil znesek šolnine in če je
doštudiral oz. končal šolanje ali ne.
Srečko Horvat postavlja dve vprašanji, zanima ga kako daleč je z oživitvijo spletnih strani Občine Beltinci
da bo tudi ažurirano čim prej. Izvajalec je bil že izbrani ampak je bila pritožba in se je postopek moral
ponoviti, sedaj pa se prav tako čaka, če bo kakšna pritožba, dodaja župan Milan Kerman.
Glede internega kanala Beltinci – Zakon o medijih pravi, da je treba imeti imenovani uredniški odbor –
zadnji čas je, da se ustanovi, ki bo bdel nad tem, kakšne informacije, reki, kako kdo na koga gleda, kakšne
so lahko pohvale in kakšne so lahko graje – to bo treba urediti in ga imenovati. Župan dodaja, da Komuna
d.o.o. ni in je občinske zadeve, glede uredniškega odbora pove, da ga ni in ne deluje, upravljalec je
izključno Igor Adžič sam.
Ivan Mesarič ima pet pisnih vprašanj ampak bo samo dve iznesel – spominja in daje predlog, kot so na
odboru za kmetijstvo in prehrano prejšnji teden – poletje je bilo mokro, toča, neurje in nesramno nizke cene
žitaric, bi bilo pametno, da občinski svet zadolži odbor za kmetijstvo, da naredi oz. pripravi strategijo
razvoja kmetijstva - občina ni pripravljena na te stvari. Z društvom Dimek je potoval v Ljubljano in doživel
prijetno presenečenje in mora to omeniti, saj je ena boljših blagovnih znamk, ki jih občina ima. Sprejeti so
bili kot zelo izvirni, občina se preko tega zelo promovira in meni, da bi bilo dobro, da se v občini tudi
drugače podpora da. Nadalje res prosi, da se razprava Martina Viraga res pripravi, saj bo že čas, da se
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končno o tej delitvi (kdo komu kaj in kako nagaja) pogovori in razčisti. Tudi se strinja z Petrom
Gruškovnjakom, ko je predlagal, da se morajo pripraviti nerealizirani sklepi prejšnjih sej, saj kot je dobil
razlago-strokovno mnenje na službeni poti v Ljubljani je temu res tako in je to res bistvena in pomembna
točka. Postavlja pa vprašanje: Kdo izvršuje ustanoviteljsko funkcijo v Vrtcu Beltinci?
Na prvo sejo, ki bo možno, naj župan kot je takrat na seji odbora za družbene dejavnosti povedal, prinese
projekte glede telovadnice ter da pripravi tudi finančno konstrukcijo zanjo. Nek velik kolektiv namreč
smatra, da telovadnice v Beltincih ni zato, ker beltinska politika ni enotna. Osebno se zelo zavzema, da se
telovadnica zgradi seveda da občinska uprava pripravi vsa relevantna gradiva.
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je ura 23.00 in poziva prisotne da se izrečejo o tem, ali se s sejo
nadaljuje, glede na to, da je do sedaj bilo obravnavano le polovico dnevnega reda. Ali se prekine in
nadaljuje v petek, 09.10.2009 – večina članov občinskega sveta v petek ne more biti prisotna.
Štefan Ferečak izrazi svoje mnenje o tem, da mu osebno ni problem sedeti na seji tako pozno, vendar pa iz
principa ne bo ostal dlje, saj opaža neresnost in neproduktivnost na sejah sveta, to je osebno njegovo
mnenje. V drugih občinah sejo zaključijo v bistveno krajšem času, v občinskem svetu v Beltincih pa to ni
možno. Takega obnašanja ne bo toleriral in podpiral, vse točke bi lahko obdelali v šestih urah, koliko je
trajala seja. Vendar pa se Jožica Pucko ni strinjala z Štefanom Ferenčakom, saj drugje imajo vsak mesec in
ne na 4 mesece z bistveno krajšim dnevnim redom.
Glede na različna mnenja prisotnih, župan poda predlog o tem, da se sejo zaključi in se skliče nova, 27.
redna seja za četrtek, 15.10.2009.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 400/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se 26. redna seja zaključi ob 23.05 uri in se dne
15.10.2009 skliče nova, 27. redna seja. Vabila prisotni prejmejo jutri, v petek, 09.10.2009.

Župan Milan Kerman sejo zaključi ob 23.05 uri.

Tonski zapis se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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