OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 15.10.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, 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, Peter Dugar.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša, Venčeslav
Smodiš-direktor občinske uprave, direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica in finančnik v
občinski upravi Štefan Činč.
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan.
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral vsebino dnevnega reda 27. redne seje
občinskega sveta.
Prisotni niso imeli na vsebino dnevnega reda 27. redne seje nobenih pripomb, zato ga je župan dal na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 11 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 401/IV:
Sprejme se dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Sprejem zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Realizacija sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
3. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
4. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
5. Statut Občine Beltinci – druga obravnava.
6. Potrditev predloga stroškovnika (cenika) za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov ter za
vzdrževanje in zamenjavo vodovodnih priključkov.
7. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 – skrajšani postopek.
8. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini
Beltinci za leto 2009.
9. 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«.
10. Obravnava in potrditev predlogov za dodelitev sredstev za programe in projekte društev iz
proračuna Občine Beltinci za leto 2009.
11. Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2009/2010.

AD 1 - Sprejem zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci

Ivan Mesarič je pri pregledu zapisnika podal predlog, da naj se v zapisniku prejšnje seje popravijo slovnične
napake. Župan Milan Kerman je dodal, da zapisnikov ne dajemo v lektoriranje, z leporečjem bi se pomen
njihovih razprav mogoče izgubil.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 12 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI. 0
Sklep št. 402/IV:
Sprejme se zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.
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AD 2 - Realizacija sklepov 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ob pregledu sklepov prejšnje seje je župan podal realizacijo le-teh in dodal, da je sklep s strani občinske
uprave št. 399/Iv realiziran.

AD 3 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana
Do sedaj, kot pove župan v uvodu je v občini narejeno 2000 dolžinskih metrov kanalizacijskega
sekundarnega omrežja v Gančanih, vgrajenih je 60 komadov revizijski jaškov, 50 kom. Hišnih priključkov –
skupna vrednost del je 428.000 evrov. V oktobru mesecu je program sledeči: pričetek Hraščice, 12.10.2009
zakoličba in priprava gradbišča v Lipovcih, 20.10.2009 pričetek izgradnje v Lipovcih.

AD 4 - Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Simon Horvat daje pobudo za občinsko upravo v smislu tega, da bi bilo potrebno preveriti kaj je z mostom v
Dokležovju v gozd, da bi končali nasip in vse skupaj stoji – onemogočen je vstop v gozd, saj bi bilo se treba
dogovoriti, da se ta zadeva uredi. Župan poda odgovor, da so projekti investitorja tako daleč, da bodo začeli
z izgradnjo mostu v Dokležovju, kot mu je povedal direktor SGP Pomgrad Murska Sobota.
Peter Gruškovnjak spominja župana, da mu je obljubil na prejšnji seji, da bo dobil pisne odgovore na svoje
pobude in vprašanja iz prejšnjih sej in ugotavlja, da le-teh danes nima. Postavlja vprašanje, kako se bo
občina odzvala na vse večjo brezposelnost s stečajem Mure. S stečajem Mure, v kateri je bilo zaposlenih
534 občanov občine Beltinci, kar v regiji procentualno pomeni največ glede na prebivalstvo – torej za več
kot enkrat več. V povezavi s tem, je tudi naše podjetje neuradno v težki likvidnostni situaciji – ker za svoje
delo ni dobilo plačila, zato lahko čakamo še več brezposelnih oseb. Imeli bomo torej skoraj 600
brezposelnih v občini, sprašuje tudi občinski svet, kako se bodo lotili blažitve socialne stiske naših
občanov, ki je iz dneva v dan večja. Dolžnost njihova je, da po ključu ali receptu poskrbijo za občane, ki
niso krivi ostali brez dela, katerim je vzeto dostojanstvo na račun tistih, ki so bili nesposobni pri vodenju
podjetja. Šli so nasproti bivšim zaposlenim v MIP Pomurka Murska Sobota, upa, da bodo pomagali preko
proračunskih sredstev namenili tudi določen delež-težko bo v takšni višini, za razmisliti je. MO Murska
Sobota stvari ureja preko CSD Murska Sobota in sicer tako, da vsakemu občanu, ki je izgubil delo v
podjetju Mura nameni 100,00 evrov. Prosi, da se o tej tematiki resno pogovorijo, saj je to nujno. Po
kazalnikih bo do spomladi 2010 še huje. Župan poda odgovor, da CSD Murska Sobota zbira podatke in
nato pričakuje, da se bo sestal odbor za družbene dejavnosti in odbor za proračun ter da se bo pregledalo
in ugotovilo ustrezne razmere in pripravili za sejo občinskega sveta predlog, na kakšen način bi občinska
uprava in v kakšni višini lahko pomaga.
Regina Sraka na izvajanje Petra Gruškovnjaka daje odgovor v smislu, da lahko oni kot člani občinskega
sveta podajo delež svojih sredstev in sicer tako,da se jo opravijo v enem dnevu in namenijo sredstva
občanom, ki jih potrebujejo, tudi za otroke, ki v šoli ne morejo plačevati malice ali kosila – to je nekje 2500
evrov. So jo občani spraševali, kako to, da imajo občinski svetniki dvakrat seje plačane.
Martin Duh se z razpravo Regine Sraka ne strinja, saj to ni res in opominja direktorja občinske uprave,
Venčeslava Smodiša, da bi moral dati takojšnjo obrazložitev, da temu ni tako. Direktor pa izjavi, da bo
govoril takrat ko mu bo dana beseda in ne prej.
Ivan Mesarič podpira gospoda Gruškovnjaka v enem delu, ki se zdi odrinjen oz. zamolčan, češ, da mu je
prišlo na uho, da vsi, ki bodo v Muri izgubili službo ne bodo imeli možnost dobiti enkratne socialne
pomoči., če imajo menda na hranilni knjižici ali trr-ju neka sredstva. Mogoče sredstva regresa oz.
privarčevana sredstva za stara leta in bodo taki izpadli. Vsi so bili tukaj neprevidni, kako ljudem pomagati.
Če bo šlo preko CSD-ja bodo verjetno postavili kakšne pogoje, kdo bo lahko sredstva prejel. Ivan Mesarič
namreč noče, da bi se delalo razlike med ljudmi – karkoli imajo ti ljudje privarčevano, določeno kalvarijo so
preko nezaposlenosti dali skozi in si kljub temu in kljub vsemu zaslužijo pomoč in sredstva tudi iz tega
naslova. Opozarja prisotne, saj je dosti fint pri vsem tem, procedura je tudi tu prisotna, to je pobuda, če bi
se dalo kaj na tem narediti in temu izogniti. Dodatno pa postavlja vprašanje oz. predlaga županu – glede na
to, da je AC izgrajena in je bilo obljubljeno (se spomni pred časom je o tem že govoril in tudi spraševal), da
ko bo le-ta predana svojemu namenu, bodo sanirane lokalne ceste, katere so uporabljali, ko bodo odšli.
Roki so bili postavljeni, resno v premislek vsem polaga, saj meni, da mora občinski svet vršiti pritisk in
pomagati sebi in tudi županu, torej imeti podatke, koliko se stvari realizirajo in izvajajo. Torej, koliko od
tega je bilo realizirano. Župan naj prevzame to odgovornost, da bo o tem poročal, kako poteka sanacija teh
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cest pri izgradnji AC ali pa bo svetu predlagal sklep, da zadolži župana, da bo na vsaki seji poročal glede
realizacije sanacije cest uničenih po izgradnji AC odseka Lipovci-Beltinci-Lendava. Župan poda odgovor na
pobudo Ivana Mesariča, da je predsednik DARS-a g. Nemec s svojo ekipo obiskal občino s svojo ekipo za ta
del AC in so ga prišli tako rekoč vprašat, ali je kaj narejeno v smislu sanacije in mu je pokazal dopis Ivana
Mesariča, češ da nič ni bilo sanirano. Izvedel je nato drugi dan, da so gospoda Nemca odstavili, je pa DARS
zahteval od Ministrstva za promet, naj sprožijo postopek za izdajo uporabnega dovoljenja, vendar je Min. za
promet odgovorilo, da mora DRS z vsemi občinami rešiti in pričakuje poročilo občin, kako je rešil ceste, ki
so bile degradirane ob izgradnji AC. DARS je obljubil, da bo do konca meseca oktobra prišel s služnostnimi
pogodbami, kar ni uredil po gradnji, vendar do danes ga še ni bilo. Župan pričakuje predstavnika DARS, če
ga ne bo, bo občina pisala na ministrstvo. Saj DARS hoče imeti plačano, ministrstvo pa plačila ne bo
izvedlo prej, dokler ne bodo vse ceste sanirane. Župana pa veseli, da ga s tem zadolži Ivan Mesarič, da se
akcijo vodi in da ne bo spet rečeno, da je nekaj na svojo roko delal in je bil prijavljen gospe Barbari
Brezigar, da ni nič naredil, oz. da je delal nekaj na svojo roko preko občinskega sveta.
Ivan Mesarič daje repliko v smislu tega, da ga veseli, da je njegovo vprašanje oz. pismo bilo dano gospodu
Nemcu in škoda da ga ni o tem obvestil, se pa bo držal člena poslovnika, kot je bil na prejšnji seji
opozorjen, bo pazljiv pri tem in si bo našel boljšega svetovalca, ki mu bo te stvari vodil, saj vidi, da se
njegova pisanja pojavljajo v širni domovini.
Peter Gruškovnjak dodaja glede na prejšnje razprave, da se je odbor za družbene dejavnosti na tematiko
socialnega položaja v Občini Beltinci sestal pred približno tremi tedni in sklep odbora je bil, da občinska
uprava in CSD pripravita predlog, kako se bo pristopilo k reševanju socialnega problema v naši občini.
Dodatno pa gospe Regini želi povedati, da iz računovodskih podatkov občine ni razvidno, če je ona lansko
leto, kot je takrat povedala res eno sejnino namenila nekomu drugemu pomoči potrebnega.
Jože Erjavec postavlja vprašanje, kako daleč je s prostorskim planom občine – konkretno sprašuje kako je s
parcelami ob lipovskem igrišču. Opaža tudi, da so po zemljiščih, njive zakoličene in oštevilčene. Župan
spominja Jožeta na prejšnjo sejo prejšnji teden, ko je bilo govora o tem in poda odgovor prisotnim.
Igor Adžič prosi župana, saj od podjetja DARSA, ob izteku mandata gospoda Nemca, so bili podpisani
posebni protokoli ob sanacijo izgradnje AC - občina ni vključena v to zadevo – zakaj ne? Občinska uprava
in župan naj se pozanimajo, kako je občina bila zaključena. Župan daje odgovor, da občina ni bila
izpuščena, ampak gospodje izvajalci so bili preveč komot, ko je dvakrat opozoril ministra, da s sporazumom
niso prišli. Ko pa so prišli, so hoteli neke ceste enostavno vsiliti, ki dejansko niso bile uporabljene in občina
je to odločno demantirala, zato pa ni bilo podpisanega nobenega predloga – bodo pa prišli ponovno. Igor
Adžič dodajan, da se občina maksimalno angažira. Na CATV se vrti javni poziv k vabilu na prireditev
sklicatelja KO Zveze borcev Beltinci v počastitev obletnice smrti narodnega heroja Štefana Kovača Marka.
Ta prireditev bo potekala 17.10.2009 v prostorih Ambasade Beltinci – o teh prostorih je bilo v preteklosti
povedano zgolj samo. Zatorej ti prostori nimajo ustreznih obratovalnih dovoljenj – prireditev o javnih
zbiranjih mora dati občina soglasje – občina naj ne pristopa in naj organizatorjem ne izda in jih opozori,
kajti ljudje, ki so sodelovali v 1. in 2. svetovni vojni so častitljive starosti – borci in da se jim ponudi lepa
kulturna dvorana za izvedbo tako častne prireditve. Ambasada - tisti prostori pa ne ustrezajo nobenim
standardom in so za tako prireditev gotovo neprimerni in naj ne pomeni to samo tržništvo. Petru
Gruškovnjaku podaja odgovor, da je zk lastnik KS, s tem pa upravlja nekdo drug, to je dejstvo in je
premoženje občine kot take tudi. Za prireditev omenjeno, dodaja župan organizator ni zaprosil občino za
soglasje in občina kot taka za prireditve v zaprtem prostoru ne daje soglasja, ker ni potrebe.

AD 5 - Statut Občine Beltinci – druga obravnava
Pri tej točki je uvodne besede podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je povedal, da je Statut
Občine Beltinci bil v prvi obravnavi obravnavan in sprejet z 2/3 večino oz. absolutno večino dne
23.06.2009. Od prve obravnave predloga statuta pa do dne 10.09.2009, ko je bila 14. redna seja Komisije
za statutarna in pravna vprašanja pripomb in predlogov (amandmajev) na statut s strani članov občinskega
sveta ni bilo. Predsednik je na tej seji komisije za statutarna in pravna vprašanja povedal, da se je
pogovarjal s predstavnico Službe Vlade RS z gospo Voduškovo glede uporabe termina »predstavnik Romov«
ali »predstavnik romske skupnosti«, v 14. členu statuta. Občinska uprava je bila zadolžena za to, da pridobi
podrobnejše informacije o uporabi ustreznejšega termina. Ugotovljeno je bilo, da je uporaba le-tega
pravilna, da pa je ustreznejši »predstavnik romske skupnosti«. Ta termin je uporabljen v Zakonu o romski
skupnosti, ki je bil sprejet pozneje kot Zakon o lokalni skupnosti, ki uporablja termin predstavnik Romov.
Predlog predsednika komisije je bilo všteti kot amandma na predlog statuta. V predlogu statuta za drugo
obravnavo je omenjeni amandma predsednika komisije upoštevan.
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Predsednik Igor Adžič je podal obrazložitev kot ga je prejel od predstavnice Službe Vlade RS gospe
Voduškove glede termina »predstavnik romske skupnosti« oz. »predstavnik Romov« - Romi predstavljajo
namreč (vzorec statuta vladne službe še vedno vsebuje le-tega) pomenijo narodnost, romska skupnost pa
pomeni organizirano skupino, ki ima svojo volilno pravico v naši občini - akt kot je statut bo v veljavi dalj
časa in zato so se skupaj odločili za to spremembo in poziva prisotne, ki so že v prvem branju zaupali svoj
glas in ga potrdili, da ga potrdijo in sprejmejo tudi v 2. branju za vse generacije v bodočnosti.
Po razpravi župan Milan Kerman poda na glasovanje predlog za spremembo drugega odstavka 14. člena v
predlogu statuta za 2. branje o terminu »predstavnik romske skupnosti«.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0
Sklep št. 403/IV:
V 2. odstavku 14. člena Statuta Občine Beltinci se uporabi ustreznejši termin »predstavnik romske
skupnosti«.

Ob koncu poda še na glasovanje celotno vsebino statuta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 404/IV:
Sprejme se predlog Statuta Občine Beltinci v drugi obravnavi s tem, da se v 2. odstavku 14. člena uporabi
ustreznejši termin »predstavnik romske skupnosti.«

AD 6 - Potrditev predloga stroškovnika (cenika) za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov ter za
vzdrževanje in zamenjavo vodovodnih priključkov

Direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci Janez Senica je prisotnim podrobno predstavil predlog stroškovnika
(cenika) za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov ter za vzdrževanje in zamenjavo vodovodnih priključkov.
Podal je tudi zakonsko osnovo oz. podlago za sprejem omenjenih cenikov (stroškovnikov) ter prosi občinski
svet, da ju potrdi oz. sprejme. O tem je razpravljal in pozitivno stališče s priporočili zavzel tudi odbor za
urbanizem, urejanje prostora Občinskega sveta Občine Beltinci.
Srečko Horvat pove, da je znesek občutno prevelik 3,5 evra števčnine – saj bodo nekateri občani mogoče
plačali števčnine več kot pa porabijo kubikov vode-to je približno 12-13 kubikov vode. Če pogledamo,
kakšen je strošek zamenjave števca (obnovljenega) je 36,00 evrov, torej v petih letih 200,00 evrov plača za
zamenjava oz. uverjanje vodomerov, pomeni, da kar plača v enem letu je strošek Komune za zamenjavo
umerjenega vodomera z vsemi stroški – bi treba tu malo premisliti. V začetku seje se je poslušalo, kakšne
razmere socialne v občini so, kakšne se bodo še obetale, po drugi strani pa uvajanje novih dajatev za
občane – torej tu dodatno obremenjujemo občane z ne premajhnim zneskom. Prosi tudi za odgovor, da
zakon pravi zamenjati ali omeriti – to je zanj bistvena razlika. O tem razmišlja za to tako, ker so
obremenitve prevelike za občane – predstavnike Komune in NO Komune opozarja na to, da znajo včasih
zelo dobro preračunavati stvari, če se spomnijo dve seji nazaj, je bil na tej seji potrjeno poročilo poslovanja
Komune za leto 2007, kjer so zapisali, da je Komuna ustvarila na 2 postavkah 120.000 evrov izgube, a
drugi (vodarina) pa ustvarila 15.000 izgube – torej v letu 2007 se zgodilo 140.000 evrov izgube, poročilo je
kot tako- če bi jih imela ta sredstva in bi razdelila na stroške, kot so predvideni in bi bila obremenitev
občanov bistveno nižja. Moti ga dejstvo, da je bila dobra izguba ustvarjena, sedaj pa se tu čisto na drugi
način gleda pri tem. Torej predlaga, da se ta znesek zniža.
Janez Senica poda obrazložitev in odgovor Srečku Horvatu in po navedbi temeljitih in podrobnih razlogov
daje predlog v sprejem. Po obrazložitvi Srečko Horvat še daje podvprašanje – bi se vsa popravila krila iz tega
zneska, čemu pa je namenjena vodarina?
Igor Adžič kot član NO Komune d.o.o. Beltinci in je podprl cenik, ki se ga sedaj predlaga v sprejem
občinskemu svetu. Pridobivanje vode je prav tako ene vrste industrija in tudi ena izmed največjih v svetu,
so minimalni pragi stroškov, ki jih Komuna rabi – so obratovalni stroški – se bo zagotavljala kvaliteta pitne
vode, ki postaja zelo velika vrednota – naša cena vode je nizka po kubiku – kaj se zgodi z vodarino – naš
sistem kot je bil zgrajeni pred desetletji ugotavljamo enormne izgube vode v omrežju – zato se vodijo
aktivnosti, da bi pri vhodu v vsako vas namestili števčna mesta, točno v katerem sektorju, da se točno
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definira – od 13-17 % je izguba. V računovodstvu je podatek, ki se ga da pridobiti – večjih odjemalcev je 30
– 40 % izgube – Komuna ima likvidnostne težave zaradi tega tudi. Gospod Horvat je govoril tudi v svoji
razpravi o izgubi na postavki CATV- nihče pa nikoli ni povedal, da je sistem deloval izključno v korist
uporabnikov in je bil ta denar potrošen in plačan tudi zaradi številnih neplačnikov, ki se jih še danes
izterjuje in je bil porabljeni za to, da se servisiralo z programsko shemo po ceni 5,00 evrov, sedaj pa je cena,
novega uporabnika, ki je prava na trgu 9,00 evrov, kar je nekje 80 % razlike in si moramo vzeti v zakup.
Potrebno pa je povedati, kje je ta denar dejansko končal? Danes bi bili seveda vsi všečni nekomu, ker niso
podražitev sprejeli, vendar pa po drugi strani se pojavlja vprašanje, kako s tem sistemom delati naprej, če
tega ne bo sprejetega – vsaj vsaka zaloga nekoč ugasne oz. je ni več.
Po razpravi je direktor JKP Komune d.o.o. prebral prisotnim vsebino predlaganega sklepa v sprejem in
prisotni so se o tem izrekli z glasovanjem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 1.
Sklep št. 405/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje stroškovnik – cenik za vzdrževanje in zamenjavo vodomerov iz
priloge 1 in stroškovnik – cenik za vzdrževanje in zamenjavo vodovodnega priključka iz priloge 2,
usklajen s priporočili Nadzornega sveta Komune d.o.o. Beltinci in Odbora za urbanizem, urejanje prostora,
gospodarsko infrastrukturo in urejanje prostora (tabela št. 1). Stroškovniki-ceniki se začnejo uporabljati
od 01.10.2009.

AD 7 - Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 – skrajšani postopek

Pri tej točki v uvodu župan poda kratko obrazložitev o tem, da je za izvrševanje proračuna za leto 2009
nujno uskladiti nekatere proračunske postavke, projekte v načrtu razvojnih programov ter načrt nabav in
gradenj. V gradivu je tabela posameznih postavk in projektov, za katere se predlaga uskladitev, v
obrazložitvah pa pojasnjujejo razloge in vzroke, zakaj se predlaga povišanje oz. zmanjšanje. Skupno se torej
znižujejo razpoložljiva sredstva in odhodki za 69.400,00 evrov. Odbor za proračun in finance ter davčno
politiko je na svojih dveh sejah, 24. in 29.09.2009 pregledal in uskladil odlok rebalansa in se ga kot takega
predlaga v sprejem občinskemu svetu. V nadaljevanju poda aktivnosti, ki so bile izvedene doslej v zvezi s
realizacijo največjega in najpomembnejšega projekta v občini – izgradnji kanalizacijskega omrežja –
primarni del z ČN.
Finančnik Štefan Činč pa je podal višino v sprejetem proračunu, realizacijo do priprave predloga, odstotek
realizacije v primerjavi s planom, predlog rebalansirane postavke in nominalno povišanje/zmanjšanje v
primerjavi s sprejetim proračunom. Prisotnim je podal podrobno obrazložitev postavk, ki se s predlogom
rebalansa proračuna spreminjajo – torej povečujejo ali zmanjšujejo.
Ivan Mesarič, predsednik odbora za proračun in finance, ki je na dveh sejah odbora uskladil predlog
rebalansa je prisotnim povedal, da se sprejema eden od večjih aktov – torej proračun in rebalans. Se je iz
19. mio evrov kar je sprejeti proračun za leto 2009 – taki proračun malo višji ima MO Murska Sobota in je
župan zmanjšal njegovo višino za 69.000 evrov a še vedno ostaja tako rebalans 1-2009. Želi poudariti, da je
župan do tega trenutka sledil v izvajanju, kar so rekli, da je proračun tako dobro sprejeti, da mu ne bodo
dovolili bistvena odstopanja – v strukturi je polno interesov zadovoljenih v njem. Na odboru si vzeli čas in
ga pregledali in se poenotili, da občinskemu svetu predlagajo, da ga sprejme – osebno je imel pripombo,
kjer se gre za kanalizacijo, da je svet kot tak sprejel vse akte, da le-ta lahko teče, da ne bodo po občini
njihovi prijatelji zbirali podpise in obsojali tega častitega sveta – skupa, da je neke stvari naredil – je pa
pametno naredil, da je sebe in župana zaščitil – sledi tudi to, da je bilo narejeno vse kar je bilo potrebno, da
gre naprej. Sprašuje župana, če bo še kakšen rebalans potreben v letu 2009 – vendar župan odgovarja, da
predvideno gotovo ni in upa, da ne bo potrebno. Upa, da bo v večjem procentu do konca leta realiziran
proračun kot je pa župan tako pesimistično napovedal.
Peter Gruškovnjak pove, da svetniška skupina SDS podpira predlog rebalansa – čeravno je bilo dosti
polemik glede postavk. Želi pa razpravljati o županovem uvodu, da pričakuje, da bo realizacija sprejetega
proračuna polovična zaradi zamika izgradnje primarne kanalizacije in ČN v zvezi z razpisi ampak projekt
čiščenja odpadnih voda in ČN – projekt Dolinsko se v občini Velika Polana uspešno odvija in razvija oz. po
informacijah, ki jih ima imajo že več kot polovico izgrajenega omrežja in pospešeno gradijo ČN. S tem,da
smo začeli prej – strinja se z županom, da ni njegova in občinske uprave direktna odgovornost, večkrat je že
opozarjal, ni prepričani v ta projekt od samega začetka, saj ga tudi niso v celoti še videli – niti jim ni bil
predstavljeni. Takrat je tudi postavil vprašanje za gospoda projektanta, po kakšnem ključu je prišel do take
cene – v Občini Celje namreč proti Laškem – Prevalje je zgrajena ČN leta 2005 za 85.000 populacijskih
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enoto. Tista ČN je stala občino Celje 10 mio evrov z davkom, ob tem, da se je v tem znesku zgradilo poleg
ČN most čez reko Savinjo, podvoz pod železnico in upravna zgradba ob ČN. Od leta 2005 do danes se tista
ČN še ni pokvarila in ni bilo večjih zastojev, učinek čiščenja odpadnih voda je 95 % , kar je zelo visoko.
Take predstavitve o naši ČN niso od projektanta slišali, ne vemo niti sistema, razen ker jih je povabil na
ogled podobne ČN v Švico.
Župan pove, da občina ni začela prej, dolinska kanalizacija se je istočasno delala, Velika Polana je iz SVLRja oz. ministrstva za okolje, dobila potrjeno projektno dokumentacijo že aprila meseca in zato lahko tako
delajo – ni odvisno od projektanta pri tem – računati je potrebno s tem, da je bistvena razlika v razpisni
dokumentaciji in tu se trudili vsi – večkrat je poklical tudi gospoda Maučeca za urgenco na MOP-u.
Marjan Maučec doda, da podpira ta predlog rebalansa. Glede kanalizacije želi povedati, da je v to zadevo
verjel upa si trditi, da je k temu tudi kaj pripomogel. Polana in Beltinci pa je razlika v tem, da je naša
občina dobila vsaj deset krat več denarja dobili, saj je toliko večji projekt Občine Beltinci. na spomlad je
urgiral, da se v razpis ne gre z improvizacijami – projekt bi definitivno padel, če ne bi na njem delali
strokovnjaki. Velikost projekta je neprimerna proti Veliki Polani, sredstva so koriščena z kohezije in države
– 11,5 mio sredstev smo dobili – specifika je tukaj, saj so se prejšnji projekti financirali čisto drugače. želi
uspešno pot in realizacijo in kvaliteti projektu v naši občini. Strinja se, da bi dobro bilo za naše občane, da
se projekt predstavi oz. prezentira, kako bo izgledala centralna ČN.
Po razpravi daje župan predlagani sklep na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 406/IV:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 v predloženi obliki.

Župan odreja 15 minutno pavzo.

AD 8 - Dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini
Beltinci za leto 2009

Pri tej točki je podal obrazložitev direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, ki je v uvodu poudaril, da je
noveliran letni načrt razpolaganja priloga oz. potreben za sprejem ob letnem rebalansu proračuna občine.
Podlaga za sprejem je Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter uredba o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin. V skladu s tem, da so določene ponudbe in povpraševanje po
občinskem zemljišču, po drugi strani pa ima občina interes o nakupu zemljišč od fizičnih oseb se je v
dopolnitev načrta dali eno in drugo. Predstavil je parcelne številke v k.o. Beltinci in k.o. Ižakovci – njive v
skupni površini je 6589 m2 in okvirna ocenjena po uradnem cenilcu je 9.703,58 evrov za rekonstrukcijo
občinske ceste in gradnjo kolesarske steze Beltinci-Ižakovci. Nadalje glede prodaje oz. menjave so zapisane
parcelne številke k.o. Melinci (njiva in travnika) ter k.o. Dokležovje v površini 4108 m2 in ceni 7.026,68
evra – prodaja zemljišč ob predvideni ČN v Melincih, ki jih občina ne potrebuje in prodaja RS za ureditev
lastništva vodovod. Obrambnega nasipa v k.o. Dokležovju. Člani občinskega sveta so prejeli na mizo tudi
dopis Sveta KS Melinci, ki je na svoji 22. redni seji sprejel sklep, da naj se ne odloča na tej seji o prodaji
zemljišč s parc. št. 2732, 2733 in 2734/1, ki so v lasti občine, vse dokler se ne opravi predstavitev
krajanom KS Melinci. Potencialni investitor, gospod Zver je že navezal stike z KS Melinci, kot je seznanjen
direktor občinske uprave s tem.
Občina Beltinci naj s potencialnim investitorjem izgradnje bioplinarne ob ČN opravi predstavitev projekta in
vplivov na okolje krajanom Melinec. Interes investitorja g. Zvera je, da čim prej začne z realizacijo svojega
projekta ali tu na našem območju ali kje drugje – odločitev o tem bo občina tudi morala v prihodnosti
sprejeti. Podal je prisotnim ocenjene (po uradnem cenilcu) vrednosti zajetih v načrtu razpolaganja zemljišč.
Dodaja še to, da je dobil od Igorja Adžiča ali je zemljišče 2722, 2733 – 09.04.2009 – je kupoprodajna
pogodba bila sklenjena, zemljiško knjižni predlog je bil vložen – prenosa zemljišča lastništva ni bilo še na
občino- pogodba overjena pri notarju pa je.
Župan dopolni direktorja glede teh parcel v tem, da je prodaja, ki je zavedena, se bo izvršila le v primeru če
bi prišlo do gradnje bioplinarne ob ČN na Melincih, če bo ustrezno predstavljen predstavljen v KS Melinci.
Tudi na odboru za gospodarstvo, je bilo gospodu Zveru naloženo, da pripravi idejno sliko, skico ob ČN kako
bo izgledalo in le-ta je izrazil željo in povedal, da bo sam stopil v stik z KS Melinci, da se seznanijo s tem
projektom. Te parcele niso odvečne parcele, to je kot funkcionalno zemljišče ob ČN vendar za potrebe
bioplinarne tam po sistemu, kot je gospod Zver predvideval, je na njih zadosti oz. bo povedal koliko je, bi
pridobili energijo oz. odpadno toploto bi lahko koristili iz njegove bioplinarne. Če se ne bo odločil za gradnjo
oz. če KS Melinci ne bo dovolil postavitve bioplinarne na Melincih, se te parcele ne bodo prodajale, bodo
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ostale, ker smo povedali že takrat, ko smo začeli kupovati, je bil predlog KS Melinci, da se kupijo tudi tiste
parcele, ki so v bližini ČN, če je kdo pripravljen prodati – kupoprodajna sklenjena, kupnina plačanadirektor se naj na zemljiški knjigi pozanima, zakaj ni knjiženo. Ivan Mesarič pove, da se je preverjalo in so
prišli do lastnikov zemjišč – župan replicira, da pa občina mora preveriti zakaj ni urejeno še.
Marjan Maučec meni, da je zadeva jasna, da direktor ni opravil svojega dela in predlaga, da se dopolnjeni
letni načrt za leto 2009 sprejme brez številk, ki se jih omenja KS Melinci – tudi ta potencialni investitor na
občinsko sejo mora tudi priti in predstaviti na seji svoj projekt.
Peter Gruškovnjak, pove, da na skupni seji odborov so odprli idejo gospoda Zvera iz Ižakovec, ker je projekt
razvojni v občini bo prinesel dosti pozitivnega. Povezava med ČN in bioplinarno – da ne bi bila prej narejena
kot ČN- oba morata iti v življenje sinhronizirano eno z drugim. Če ne bo prišli odo realizacije, zemljišče ne
bo prodano, če pa, lahko gospod Zver načrtuje in se mu lahko parcele proda.
Martin Duh izjavi, da so o tej zadevi na svetu KS Melinci minimalno razpravljali takoj, ko so zvedeli (brez
dokumentacije). Ne nasprotujejo temu, vendar v vseh KS-ih, kjer se je gradila bioplinarna je prej ali slej
prišlo do zbora krajanov oz. vaščanov in želijo, da se tam v KS Melinci kot pravilna predstavitev (pozitivne,
negativne lastnosti in vplivi na okolje). O teh parcelah se sedaj naj na tej seji ne odloča – imajo tudi
informacijo, da parcele niso občinske in nimajo kaj o njih torej, če niso občinske, razpravljati, ostalo pa naj
se vodi kot doslej.
Ivan Mesarič se odpoveduje razpravi, saj je Peter Gruškovnjak že v tej smeri, kot je želel sam, razpravljal.
Igor Adžič pove, da si je uspel izpis iz javno-pravne evidence – gospod Smodiš vztraja, župan je
proceduralno delo opravil, direktorju pa obrazloži, da podpisana pogodba oz. sklenjena pogodba in plačana
kupnina še ne pomeni oz. nista pogoj, da lahko govorijo sedaj, da sta v lasti občine, dokler ne bo izdelani
zemljiško-knjižni izpisek. Mnogo ljudi v Sloveniji je siromakov ravno na podlagi takega in podobnega
podpisovanja. Vendar pa to ne zadrži nadaljnjih aktivnosti. Te parcele imajo skupaj 4096 m2 površine –
manj kot pol hektarja in je pavšalna cena v naravi njiva in dva travnika – v bistvu so to za nas nepozidana
stavbna zemljišča. Osebno je razočarani, ker ni član odborov in tako njemu kot ostalim ni bilo
predstavljeno, da bi naša ČN rabila dodatno pomoč (bodisi toplotno energijo), da bi se nanjo vezal projekt,
menil je, da je samostojni projekt. Se pravi, da je sedaj dosti neznank v začetku, vendar pa je treba
domačine na Melincih upoštevati in kvaliteta življenja ne sme biti znižana. Brez tehtnih argumentov hitre
zaključke ne želi da se sprejemajo in mogoče s tem domačega gospoda, ki dela na tem projektu na prvem
koraku odslovijo – občinsko premoženje je potrebno ceniti in biti pošteni. Župan Milan Kerman poda
odgovor Igorju Adžiču, da bioplinarna ni grajena zaradi ČN, ampak je gospod Zver pršel s predlogom, češ,
če je to tam, dajmo to še zraven narediti. Upravna zgradba družbe rabi radiatorsko gretje – ogrevanje z
plinom ne bi imeli, ampak bi imeli kot odpadno energijo dal toploto v radiatorje. Ivan Mesarič se pa spomni,
da je na skupni seji odborov, investitor g. Zver govoril, da bo šla toplota v ČN in nikakor v upravno zgradbo.
Dodatno pove še, da podpira ta projekt, problem je namreč, da so nekateri zahtevali, če pripravi tehnično
obrazložitev za krajane in občinski svet, povedal, da to stane oz. da je to finančno pogojeno. Ne glede na to,
kako je bilo na skupni seji odborov, če bodo Melinčarji za to, podprimo to, saj je dobra stvar to, da naj se da
človeku priložnost, kar se da, pa se naj iztrži.
Ana Nerad dodaja, da nihče ni proti temu projektu, vendar kot pravijo, treba je predstaviti podrobno in
dobro bi bilo povedati, kaj to prinaša. Ugotavlja namreč, naše premoženje se oceni ob nasipu 7,00 evrov,
kdo je ocenjeval? Direktor pove, da je uradni državni cenilec podal to ceno. Ana Nerad ni bila zadovoljna z
odgovorom in dodaja, da jo zanima, kdaj imamo mi uradne cenilce? Ali kadar prodajamo državi – RS ali ko
ona nam plačuje – tako se je dogajalo na kolesarski stezi do Lipe. Župan Ano Nerad prekine – cenilca so
tam pripeljali država in ne občina. Ana še pove, da je naša prekmurska zemlja toliko vredna – cenimo našo
zemljo, v Ljubljani jo cenijo, mi pa torej ne, glede na cene – to jo zelo moti. Ivan Mesarič mora pohvaliti
gospo Anico in dodaja, da je malo potrebno, da neka stvar velika postane. Vključiti občinski svet, malo
počakati, pred leti zastaviti in bi kot taki tehtali, stali več. Ko se je začel mandat, se spomni, so vsi bili
polnih ust kolesarskih stez – torej ga pa sedaj ne prepričevati, da bi lahko v naš prostorski načrt dali te
kolesarske steze ki jih gradimo in ki jih bomo še gradili. Občina je predlagala ta načrt, občinski svet po
zakonodaji ne sme nič reči in zato, ker v državnem zboru sedijo župani občin in ker si tudi ljudska stranka
mora svoj davek oz. svojo zaslugo pri tem zapisati, so lepo zakonodajo naredili tako, da občinski sveti ne
morejo nič pri tem odločati in razpravljati. Tako so dane proste roke županu, občinski upravi – vendar je
predlagani od njih, če bi hoteli, bi lahko dali noter in bi bilo dejansko nezazidano stavbno zemljišče – smo
goli in bosi.
Ob koncu razprave, je župan dal na glasovanje predlog Marjana Maučeca in Martina Duha (sklep Sveta KS
Melinci).
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 407/IV:
Sprejme se amandma svetnika Martina Duha in Marjana Maučeca o tem, da se iz Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Beltinci za leto 2009 izvzameta parceli oz. zemljišči št.
2732, 2733 in 2734/1 ob centralni čistilni napravi v k.o. Melinci dokler Občina Beltinci s potencialnim
investitorjem izgradnje Bioplinarne ob centralni ČN ne opravi predstavitve projekta Bioplinarne in vplivov
na okolje krajanom Melinec.
Ob koncu pa je bil na glasovanje podani še dopolnjeni letni načrt in sicer
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 408/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Beltinci za leto 2009 brez parc. št. 2732, 2733 in 2734/1, vse k.o. Melinci

AD 9 - 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«
Predsednik Odbora za kmetijstvo in prehrano Občinskega sveta Občine Beltinci, Stanko Glavač je povedal,
da se je le-ta sestal na svoji 7. redni seji, ki je bila 06.10.2009 in je glede nato, da je prišlo do nesorazmerij
med nabavno in subvencionirano ceno apnenca potrebno sprejeti sklep o spremembi sklepa št. 376/IV v
delu, ki se nanaša na subvencioniranje apnenca. Nabavna cena apnenca (rinfuza in v vrečah) se razlikuje
tudi glede na poreklo oz. državo od kod izvira in zato je cena bistveno različna. Sprejetje enotnega sklepa bo
odpravilo razliko, saj je ponekod le-ta zašla tudi pod višino subvencionirane cene (0,035 eur/kg).
Prisotni niso na predlog sklepa odbora imeli nobenih pripomb in so glasovali
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 409/IV:
Zaradi prevelikih razhajanj enote med nabavnimi cenami apnenca, ki je v posameznih primerih zašla tudi
pod višino subvencionirane cene (0,035 evra/kg) Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se za
davčno leto 2009 uvede enotna stopnja subvencionirane cene v višini 60 % prodajne vrednosti. S tem se
zagotavlja rodnost in godnost tal ter varovanje podtalnice.

AD 10 - Obravnava in potrditev predlogov za dodelitev sredstev za programe in projekte društev iz
proračuna Občine Beltinci za leto 2009
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman predal besedo direktorju občinske uprave, Venčeslavu
Smodišu, ki je podal v uvodu aktivnosti, ki so bile opravljene od objave in do same priprave razdelilnikov
sredstev društvom. Komisije, ki jih je imenoval župan so se sestale na svojih delovnih sestankih in so
pregledale vloge, ki so prispele na javne razpise do 31.08.2009.
V nadaljevanju so predsedniki komisij podali svoja poročila (prebrali) citirali vsebine zapisnikov in podali
točkovanje programov in projektov društev in samo višino predlaganih sredstev za sprejem na občinskem
svetu: Srečko Horvat – predsednik komisije za pregled in vrednotenje programov na področju turizma v
Občini Beltinci, župan Milan Kerman je zaradi odsotnosti predsednice Valerije Žalig prebral zapisnik
komisije za odpiranje in vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, Simon Horvat je
prebral zapisnik komisije za pregled in vrednotenje programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva in Roman Činč je podal oz. prebral vsebino zapisnika Komisije za vrednotenje programov in
projektov drugih društev.
Kot izhodiščna točka vseh komisij je bilo to, da še vedno, kot je bilo govora v prejšnjih letih, niso
pripravljeni novi pravilniki o postopkih in izbirah ter merilih za sofinanciranje vseh programov društev.
Delo vseh strokovnih komisij je bilo torej tudi letos oteženo in kar je še pomembnega je to, da je bilo glede
na večje število prijavljenih društev na razpise, višina sredstev v proračunu ostala glede na lansko leto
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nespremenjena oz. enaka. Za sofinanciranje kulturnih društev in kulturnih projektov je v proračunu za
leto 2009 rezerviranih oz. predvidenih sredstev v višini 20.860, za turistične dejavnosti, projekte in
programe v višini 16.690,00 evrov, za programe s področja sociale in zdravstva v višini 7.500,00 evrov in za
programe drugih društev v višini 9.000,00 evrov.
Peter Gruškovnjak pove, da SDS podpirajo razdelitev sredstev društvom, vendar pa mora spomniti svetnike
na nerealizirani sklep iz leta 2007, ki se glasi, da je potrebno do konca marca 2008 sprejeti nove pravilnike
kot je ugotavljal tudi predsednik komisije, Srečko Horvat, da je potrebno ob sprejetju proračuna potrebno
pripraviti javne razpise za sofinanciranje društev in do konca meseca junija sredstva razdeliti – smo sredi
oktobra 2009 in vsako leto se ugotavlja isto – pravilniki niso narejeni, komisije ne morejo delati in deliti
sredstva v skladu s pričakovanji društev, javnosti. En predlog pravilnika je sicer pred časom bil narejen,
vendar pa meni, da si je direktor občinske uprave vzel to pravico, da je ocenil če je le-ta dober ali ne in ga
ni dal občinskemu svetu. Predlaga, da ob vsem tem se sprejme sklep, da se v roku 30-ih dni pripravijo novi
osnutki pravilnikov, se dajo v obravnavo komisijam in ustreznim delovnim telesom občinskega sveta in v
potrditev občinskemu svetu, da se do konca leta 2009 to končno zaključi.
Horvat Srečko postavlja vprašanje za strokovne službe – glede na veljavni novi spremenjeni Zakon o
društvih, če je le-ta seznanjena o tem, da morajo društva, ki ne porabijo sredstev v tekočem letu, morajo
plačati davek od t.i. neporabljenih sredstev (sem spadajo tudi sredstva dotacij) – 25 % od sredstev, kar jim
ostane. Sredstva bodo nakazana proti koncu leta, ali je postopek predvideni – da se sredstva društvom
nakaže, ostalo pa kar je možno pa po novem letu – dati torej tistim, ki morajo v celoti poravnati še letos
svoje projekte. Torej naj se finančna služba dogovori z društvi o tem, da se ne bi zgodilo, da še od tega
odide za davek.
Igor Adžič se sprašuje, če se iz dosedanjega dela in aktivnosti še niso dovolj naučili, že se leto 2009 bliža h
koncu, delitev sredstev je burila duhove tako že v letu 2007 in tudi pozneje, ostali smo na nizkem nivoju –
brez pravilnikov. Si pregledal zaskrbljujoče delitev sredstev – vendar komisije so imele slabo podlago - nekaj
tisoč evrov odhaja v društva in navidezne cilje – vendar pa bodo pri naslednji točki slišali, da se glede na
prakso prejšnjih let pri naslednji točki zmanjšuje sofinanciranje prevoza otrok iz določenih KS-ov za
polovico. Če bi ta sredstva prekanalizirali in naredili primerjavo – ugotovil je iz delovanja društev, so
nekatera nastala sled ljubiteljskih dejavnosti in si tako nekdo financira iz proračuna in z malim deležem
donatorskih sredstev, svoje hobije. Zaskrbljujoče je dejstvo, da mnogo tega denarja konča v gostilnah, žal
pri alkoholu, pri anormnih količinah hrane, izletih – o tem je že večkrat govori. Mnogo ljudi namreč ne upa
v tem času pomisliti, da bi šel sam ali s svojo družino na kakšen oddih ali izlet, nekdo pa si, ki je spreten
pritegne sredstva v svoj prid in svojo korist. Seveda pa ni tako pri vseh društvih in tista, ki delujejo in
imajo dobre projekte in ko svoje poslanstvo opravljajo v duhu društvene dejavnosti in upravičijo svojo
dejavnost ter ima občina tudi povratno informacijo oz. stik z društvi, tista pa si sredstva zaslužijo. Tako o
tem ne bo odločal, saj meni, da nekomu dela s tem krivico.
Po razpravi župan da na glasovanje predlog Petra Gruškovnjaka – za 30. dnevni rok za pripravo novih
predlogov pravilnikov. Vendar pa Marjan Maučec doda, da sklep že obstaja o tem in ga je potrebno
realizirati, zato novega ni potrebno sprejemati. Peter Gruškovnjak umika svoj predlog, vendar pa če ne bodo
predlogi pravilnikov v 30-ih dneh pripravljeni, bo sprovedel določene postopke.
Ivan Mesarič daje repliko pri tej točki dnevnega reda poziva prisotne, da naj malo premislijo o tem, kdo bo
pripravil pravilnike. Večkrat namreč slišijo na sejah, da naj svetniki pripravijo pravilnike. V Ljubljani se je
dal podučiti,da je ena od nalog občinske uprave je, da stvari podpira, vendar izvirno delo je to delo občinske
uprave. Drugo pa ko je župana opazoval, da ni zaskrbljen zaradi tega, kar se dogaja tu. On kot župan je
sklical komisije, ki so delo opravljale, zanima ga, če je osebno znal, da sklep ni realiziran, saj on mora za
realizacijo sklepov skrbeti in bi moral pristojne spodbuditi, da bi se to realiziralo. Dejansko Srečka Horvata
pohvalil za opravljeno delo – naredili so kolikor so mogli in kakor je bilo možno. Vse je odvisno od tega, če
vsi, ki imajo pričakovanja, imajo oz. že znajo, kaj je tisto, kar jim to prinese. Društva za sredstva več ne
delajo samo – morajo pa vedeti, kaj morajo napisati, da je rezultat pričakovani.
Župan po razpravi daje predlog razdelitev sredstev na glasovanje. Stanko Glavač dodaja, da naj uprava
preveri, kako oz. kdaj se bodo sredstva delila, glede na Srečkovo opozorilo glede obdavčitve.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0
Sklep št. 410/IV:
Iz občinskega proračuna Občine Beltinci za leto 2009 se razdelijo finančna sredstva za sofinanciranje
programov društev in projektov po predloženih razdelilnikih komisij za leto 2009 in sicer:
A. KULTURNA DRUŠTVA IN PROJEKTI:
1. KUD DOLINEC GANČANI
1.100,00 EUR
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2. KD »MARKO« BELTINCI
3. KUD MELINCI
4. KUD LIPA
5. KUD LIPOVCI
6. KUD »ŠTEVAN KUHAR« BRATONCI
7. KUD DOKLEŽOVJE
8. DKLI IŽAKOVCI
9. KUD BELTINCI
10.DRUŠTVO AQUILA LIPOVCI
SKUPAJ:
B. TURISTIČNA DRUŠTVA:
1. TD BRATONCI
2. TD LIPOVCI
3. TD SODAR GANČANI
4. DRUŠTVO ČOLNARJEV DOKLEŽOVJE
5. TD BELTINCI
6. TD LIPA
7.TD BROD MELINCI
8. TD BÜJRAŠ IŽAKOVCI
SKUPAJ:

460,00 EUR
1.550,00 EUR
600,00 EUR
1.550,00 EUR
1.250,00 EUR
450,00 EUR
1.100,00 EUR
11.400,00 EUR
1.400,00 EUR
20.860,00 EUR
2.444,00 EUR
2.880,90 EUR
2.677,20 EUR
2.648,10 EUR
1.396,80 EUR
1.716,90 EUR
2.007,90 EUR
902,10 EUR
16.674,00 EUR

C. SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI IN PROJEKTI:
1. SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA POMURJE
2. MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH
3. PREKMURSKO OSTEOLOŠKO DRUŠTVO
4. ŽUPNIJSKA KARITAS DOKLEŽOVJE
5. DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE (SKUPINA ZA
SAMOPOMOČ ŽENA Z RAKOM DOJKE MURSKA SOBOTA)
6. RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OZ MURSKA SOBOTA
7. ŽUPNIJSKA KARITAS BELTINCI
8. DRUŠTVO MED. SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH
TEHNIKOV POMURJA
9. SKUPINA ZA SAMOPOMOČ, SEKCIJA BELTINCI
10. DRUŠTVO BOLNIKOV S KRONIČNO BOLEČINO M.SOBOTA
SKUPAJ:

D. PROGRAMI DRUGIH DRUŠTEV:
1. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOKLEŽOVJE
2. DRUŠTVO GOJITELJEV MALIH ŽIVALI
3. DRUŠTVO ZA VARSTVO IN VZGOJO PTIC »SLAVČEK« BELTINCI
4. ZSKSS STEG BELTINCI 1 (PREKMURSKI ŠTRKI)
5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV BELTINCI
6. SOKOLARSKO DRUŠTVO POMURJA
7. KO ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB BELTINCI
8. DRUŠTVO SODOBNIKOV LJUBITELJEV STARIH KOLES
»DIMEK« BELTINCI
9. DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BELTINCI
10. DRUŠTVO UPOKOJENCEV MELINCI
11. ČEBELARSKO DRUŠTVO BELTINCI
12. VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI
13. KOLESARKI KLUB TIM MLIN BELTINCI

SKUPAJ:

390,00 EUR
390,00 EUR
390,00 EUR
473,00 EUR
815,00 EUR
1.811,00 EUR
1.636,00 EUR
390,00 EUR
815,00 EUR
390,00 EUR
7.500,00 EUR

838,67 EUR
631,26 EUR
946,89 EUR
631,26 EUR
1.190,38 EUR
252,52 EUR
315,63 EUR
784,57 EUR
604,20 EUR
559,12 EUR
856,70 EUR
514,05 EUR
874,75 EUR

9.000,00 EUR

AD 11 - Sofinanciranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2009/2010
Župan Milan Kerman takoj v uvodu pojasni, na prejšnjo razpravo Igorja Adžiča, da ostaja sklep popolnoma
enak kot je bil pred leti, torej se nič ne zmanjšuje.
Peter Gruškovnjak pri tej točki predlaga, da se vsem otrokom omogoči 100 % sofinanciranje prevoza v OŠ-torej je
prevoz otrokom brezplačen. Župan Milan Kerman opozarja prisotne, da tega za letos ni predvideno v proračunu.
Direktor občinske uprave pove, da je to znesek nekje 789,00 evrov na mesec, kar občina plača sedaj
Avtobusnemu prometu Murska Sobota.
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Predstavnik NO, Vlado Baša glede na predlog sklepa meni, da otroci sedaj niso v enakopravnem položaju, če eni
imajo prevoz zastonj, drugi pa ga morajo plačati. Vendar pa župan dodatno pojasni, da tisto, kar je zastonj, je
zakonsko določeno – pod 4 km bi si morali starši sami plačati – občinski svet pa odloči kot odloči. Sredstva pa bo
treba z rebalansom pokriti.
Igor Adžič dodaja, da v strukturi prihodkov namenja sredstva država, da se pokrijejo stroški – ker je ta standard
nastavljeni, nikjer pa ne piše, da občina ne more dati več. Nikoli torej ni prepozno, gospodarska situacija glede
na finančno stanje občine, nas sili v to, da se o tem v tej smeri razmišlja. Tudi se bodo lahko naknadno potem
nek večer srečali zastonj in sprejeli rebalans in ta znesek pokrili, kar bo verjetno potrebno. Tako bo tudi predlogu
Regine Sraka, kot je v začetku povedala, zadoščeno.
Župan Milan Kerman spominja na 10 let nazaj tiste svetnike, ki so imeli takrat mandat – Marjan Maučec se tega
spomni, da so otroci imeli takrat prevoz zastonj.

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 411/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se v šolskem letu 2009/2010 iz proračuna Občine
Beltinci sofinancirajo v višini 100 % prevozi otrok, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot 4
kilometre od OŠ Beltinci (vasi Bratonci, Gančani, Lipovci in Ižakovci).

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 412/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2009/2010 iz proračuna Občine Beltinci 100
% sofinancirajo prevozi otrok, katerih prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ Beltinci (vasi
Bratonci, Gančani, Lipovci, Ižakovci, prevozi otrok 1. razredov iz vseh vasi v Občini Beltinci in prevozi
otrok ostalih razredov iz vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in Nemščak ter iz vasi Lipa.

Ker je bil s tem dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan Milan Kerman
sejo zaključil ob 21.35 uri.

Zapisnik 27. redne seje je bil pripravljen po tonskem zapisu, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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