OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila
12.03.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh, Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak Stanko Glavač (sejo zapustil v začetku točke Pobude in vprašanja), Peter
Gruškovnjak, Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan Mesarič, Marjan Maučec, Ana Nerad,
Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef Balažic,
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Štefan Činč-finančnik v občinski upravi Občine Beltinci,
direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica, predstavnik CERO Puconci, gospod Geza Sočič in
direktor CERO Puconci in župan Občine Moravske Toplice, Franc Cipot.
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih 16 članov občinskega sveta in je
občinski svet sklepčen.
V nadaljevanju je prebral vsebino dnevnega reda, po točkah kot so bile navedene na vabilu za sklic 20.
redne seje. Po sklicu je prispela pobuda za razširitev dnevnega reda občinskega svetnika Petra
Gruškovnjaka in UO ZTK Beltinci s točko »Dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci«. Župan Milan Kerman ugotavlja, da je predlagana razširitev v skladu s
Poslovnikom Občinskega sveta občine Beltinci, zato predlaga, da se uvrsti za točko Odlok o proračunu
Občine Beltinci za leto 2009 – druga obravnava, ostale točke pa se smiselno preštevilčijo.
Dnevni red z dopolnjeno točko daje župan v razpravo.
Razprave o dnevnem redu ni.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 317/IV:
Sprejme se dopolnjeni dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.-skrajšani postopek.
2. Aneks 4. 5. 6. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanje regijskega
centra »Zbirno-sortirnega centra za odpadke Puconci ter investicijski program.
3. Program oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2009.
4. Potrditev zapisnika 19. redne in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
5. Realizacija sklepov 19. redne in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci.
6. Pobude in vprašanja.
7. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009 – druga obravnava.
8. Dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci.
9. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom
delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini
Beltinci.
10. Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci.
11. Obravnava aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju izgradnje Glasbene šole Murska Sobota.
12. Razno.
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AD 1 - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.-skrajšani postopek
Pri tej točki je bil prisoten predstavnik CERO Puconci gospod Geza Sočič, ki je obrazložil bistvo Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o.. V CERO Puconci se vključujejo tudi občine iz območja UE Lendava, na podlagi
operativnega programa za ravnanje z odpadki.
Javno podjetje je ustanovilo 20 občin soustanoviteljic. Ker se bodo občine iz lendavskega območja
vključile v to regijo in ker bodo soustanoviteljice podjetja, je potrebno Odlok o ustanovitvi javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o spremeniti. Z njihovim pristopom se bodo procenti
v osnovnem kapitalu spremenili – le ta se poveča za približno 24.000 evrov. S sprejetjem odloka se
bodo centru pridružile občine Lendava, Črenšovci, Kobilje, Dobrovnik, Turnišče, Velika Polana in
Odranci kot nove soustanoviteljice javnega podjetja.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni, zato župan preide na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 318/IV:

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v predloženi
vsebini v skrajšanem postopku.

AD 2 - Aneks 4. 5. 6. k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in obratovanje regijskega
centra »Zbirno-sortirnega centra za odpadke Puconci ter investicijski program

Pri tej točki je obrazložitev podal gospod Geza Sočič, kot predstavnik CERO Puconci, ki je povedal, da
je sprejetje omenjenih aneksov v povezavi z vključitvijo občin lendavske UE v regijski center »Zbirno
sortirni center za odpadke Pomurje«.
Predmet vsebine aneksa 4. je določitev obveznosti občin pristopnic (7) pri projektu CEROP faze I. Delež
sofinanciranja za dosedanje občine sofinancerke se bo s pristopom le-teh tako zmanjšal.
Predmet aneksa št. 5 pa je sodelovanje vseh pogodbenih strank (dosedanjih in novih pristopnic) pri
izvedbi Regijskega centra za ravnanje z odpadki Pomurje-II. faza, ki zajema razširitev odlagališča 2.
etapa II. faza z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko
predelavo ostankov odpadkov ter zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra.
Aneks št. 6 govori o upravljanju z nepremičninami in premičninami. Potrebno je spremeniti osnovno
pogodbo, ki ureja področje prenosa lastninske pravice na občine sofinancerke. Potrebno je urediti
upravljanje z nepremičninami in premičninami v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi.
V tej zvezi je pripravljen tudi DIIP, ki ga je potrebno ob tem sprejeti.
Gospod Franc Cipot direktor CEROP-a, ki se je pridružil pri tej točki dnevnega reda je pozdravil vse
prisotne in povedal, da se je na regijski ravni uspelo dogovoriti o skupnem nastopu v tem projektu. Vsi
se zavedamo, da so odpadki lahko velik problem – dogovor je zelo pomemben, saj se s tem izkoristi tudi
sredstva iz kohezijskega sklada. Za vse svetnike in vse zainteresirane bo dan odprtih vrat predvidoma
v mesecu juniju 2009, ko bo formalna otvoritev I. dela CEROP in kjer bo vidno sortiranje odpadkov, ki
sicer predstavlja manjši del celotne obdelave. Na odpad bo tako romala le tretjina vsega, ostalo pa bo
sekundarna surovina, ki se bo lahko porabila tako ali drugače. S projektom, ki je zastavljen in ki ga vsi
posredno in neposredno vpleteni izvajajo bo s skupnimi prizadevanji uspešen.
Marjan Maučec v svojem imenu in v imenu svetniške skupine SLS želi povedati, da to, kar je direktor
javnega podjetja, gospod Franc Cipot povedal, predstavlja svetlo točko za prekmurske politike in
predvsem župane, da zadevo skupno rešili. Daje pobudo vsem, da se to sprejme.
Ker druge razprave ni bilo, župan predlaga sprejem sklepa, ki ima štiri točke in ga prisotnim prebere.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
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Sklep
1.
2.
3.
4.

št. 319/IV:
Potrdi se predlog aneksa 4 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP.
Potrdi se predlog aneksa 5 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP.
Potrdi se predlog aneksa 6 k Medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje CEROP.
Potrdi se Investicijski program z analizo stroškov in koristi »Regijski center za ravnanje z
odpadki Pomurje-II faza, ki ga je za naročnika Občina Puconci izdelal Razvojni center
Inženiring Celje d.o.o. junij in december 2008.

AD 3 - Program oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za leto 2009
Direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica je predstavil program oskrbe s pitno vodo za leto
2009 v Občini Beltinci. Program zajema 11 področij, ki jih je Janez Senica podrobno predstavil
prisotnim. Program je bil pripravljen v skladu z navodili, Ministrstva za okolje in prostor in zajema
podatke o naseljih in številu prebivalcev na oskrbovalnem območju, dolžino cevovodov sekundarnega,
primarnega in transportnega vodovoda, vrsto in število objektov in opreme javnega vodovoda, javno
hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje, vodne vire pitne vode in črpališče za odvzem pitne vode,
zasebne vodovode, zdravstveno ustreznost pitne vode v javnem vodovodu, količino pitne vode,
označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode, rednem
obveščanju in drugih načinih seznanjanja uporabnikov storitev javne službe o pogojih oskrbe s pitno
vodo, načrtu zmanjšanja vodnih izgub javnega vodovoda, načrtu zagotavljanja rezervnih vodnih virov
ter razvojni načrt javnega vodovoda.
Prisotni na njegovo izvajanje niso imeli nobenih pripomb, kot tudi ni bilo razprave pri tej točki
dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 320/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2009, ki ga je
pripravilo javno komunalno podjetje Komuna Beltinci d.o.o.

AD 4 - Potrditev zapisnika 19. redne in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Ivan Mesarič pri tej točki sprašuje župana Milana Kermana glede na zapisano na 2. strani zapisnika
19. redne seje, da naj potrdi, če je res takrat tako povedal kot je zapisano. Župan Milan Kerman
odgovori, da je zapisano pravilno.
Dugar Peter na 7. strani zapisnika 19. seje občinskega sveta pri 5. odstavku pri svoji razpravi poda
pripombo v 6. vrstici, saj stavek ni pravilno zapisan. Naj se popravi v smislu, da je zadnji del sklepa bil
izpisani, manjka pa prvi del sklepa.
Srečko Horvat na 6. strani zapisnika daje pripombo pri svoji razpravi, saj le-ta ni pravilno zapisana.
Besedilo v oklepaju ni pravilno. Takrat je namreč predlagal, da občina pristopi k II. ponatisu slovarja.
Stanko Glavač želi na 8. strani pri svoji razpravi poudariti, da je zapisano pomanjkljivo, torej naj se
dopiše, da je prispela pobuda za obnovo križa proti Lipi. Odstavek se naj smiselno preoblikuje in sicer,
da pravilno glasi: »Stanko Glavač glede na to, da je prispela pobuda za obnovo križa proti Lipi, prosi
občino, da sodeluje pri sofinanciranju le-tega. V proračunu so za sakralne objekte tudi rezervirana
sredstva in predlaga, da se to naj čim prej realizira. Račun je že prispel na krajevno skupnost, ki bo
tudi svoj del namenila za to.«
Pri zapisniku nadaljevanja 19. redne seje pripomb prisotni niso imeli, zato je župan Milan Kerman dal
na glasovanje zapisnik 19. redne seje in zapisniku o nadaljevanju 19. redne seje OS s predlaganimi
dopolnitvami.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
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Sklep št. 321/IV:
Sprejme se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ter zapisnik nadaljevanja
19. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci z predlaganimi spremembami in dopolnitvami
in sicer:
V zapisniku 19. redne seje se naj popravi:
1. Pri razpravi Dugar Petra na 7. strani zapisnika – 5. odstavek se popravi v 6. vrstici stavek, ki
ni pravilno zapisan. Popravi se v smislu, da je zadnji del sklepa bil izpisani, manjka pa prvi del
sklepa.
2. Srečko Horvat je na 6. strani zapisnika predlagal pristop občine k II. ponatisu slovarja.
3. Pri razpravi Stanka Glavača na 8. strani zapisnika se stavek smiselno popravi, tako da glasi:
Stanko Glavač glede na to, da je prispela pobuda za obnovo križa proti Lipi, prosi občino, da
sodeluje pri sofinanciranju le-tega. V proračunu so za sakralne objekte tudi rezervirana sredstva
in predlaga, da se to naj čim prej realizira. Račun je že prispel na krajevno skupnost, ki bo tudi
svoj del namenila za to.«

AD 5 - Realizacija sklepov 19. redne in nadaljevanja 19. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman pregledal sklepe iz prejšnje seje in ugotovil njihovo
realizacijo. V teku realizacije je le sklep št. 310/IV, ostali pa so vsi realizirani.

AD 6 - Pobude in vprašanja
Jožico Pucko zanima zakaj so prišla v javnost imena in priimki oseb, ki so bili oproščeni plačila za
stavbna zemljišča, saj je to v marsikateri vasi povzročilo perečo tematiko. Točka je na takratni seji bila
zaprta za javnost, v časopisu pa so bili vsi podatki teh oseb. To naj se v bodoče več ne zgodi, ker ni
pošteno do teh oseb.
Direktor Venčeslav Smodiš daje pojasnilo Jožici Pucko v smislu, da so v časopis Vestnik prišli podatki,
katere je zapisal gospod Milan Jerše. Odločitev za zaprtje točke za javnost je bila sprejeta pri točki in
ne na začetku, takrat pa je gospod novinar že odšel skupaj z kompletnim gradivom, ki ga je dobil na
seji. Na podlagi gradiva je objavil podatke, vendar pa bistvenih podatkov ni dal. Ob koncu direktor
občinske uprave prisotnim še pove, da je novinar objavil neobčutljivi podatek torej ime in priimek.
Igor Adžič daje repliko direktorju občinske uprave v smislu, da je novinar objavil občutljivi podatek, ko
je zapisal, da so socialno šibki ljudje finančno manj zmožni. Novinarji, ki so prisotni na tej seji nocoj,
so prejeli v gradivu zapisnik prejšnje seje, ki vsebuje te iste podatke, kar ni v redu.
Marjan Maučec pove, da se s temi podatki ne smemo igrati in je to nekorektno in bi bilo treba
protestirati s strani občine pri novinarju, da se to ne sme več dogajati. Jasno nam mora biti, da če se
točka zapre za javnost, je to občutljiva tematika, ki se obravnava in mora biti tako tudi tretirana.
Tajnica Lilijana Žižek je po opozorilu stopila do predstavnikov medijev – novinarjev, ki so bili prisotni
na seji in je iz gradiva vzela zapisnik 19. redne seje OS.
Štefan Ferenčak sprašuje, kakšen je bil odziv na poziv župana, da vsi podajo razvojne načrte glede
prostorske problematike v občini.
Župan Milan Kerman odgovori, da je doslej prispel predlog v imenu svetniške skupine LDS, ostali
svojih predlogov še niso posredovali. Je pa v zvezi s tem na zadnji seji odbora za proračun in finance
bilo govora, da se do seje sveta počaka in pričakuje v teh dneh še dodatne predloge.
Peter Gruškovnjak prebere predlog v svojem imenu in v imenu svetniške skupine SDS o pogledih na
razvoj občine. Dopis v nadaljevanju preda županu Milanu Kermanu. Dodatno poda pisno vprašanje na
župana in sicer zakaj se je obnova Partizanske ulice in izgradnja pločnikov ob njej prekinila, čeprav
vremenske razmere dopuščajo gradbena dela? Naslednje vprašanje pa se nanaša na strokovni članek
Financiranje ekologije II in sicer prosi za pojasnilo, kako je bil ovrednoten projekt čistilne naprave za
Občino Beltinci v odnosu na predloženi članek – tipičen primer takega objekta je komunalna ČN za na
primer 200.000 populacijskih enot. Cena izgradnje take naprave se (odvisno od tega, kakšni procesi se
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bodo odvijali in kakšno tehnologijo bo naprava imela) nahaja med 2,5 do 4 mio erov. Gre za povprečje
znanih podatkov o primerljivih objektih v Sloveniji. Zlasti tehnološke rešitve za komunalne ČN in
komunalne deponije so takšne, da predpostavljajo življenjsko dobo opreme 10 do 20 let, potem pa je
potrebno vse skupaj nadgraditi. Torej, če se zgolj lupina za ČN gradi več let, se bo v trenutku, ko se bo
vgrajevala oprema, v bistvu vgrajevala že zastarela oprema. Peter Gruškovnjak pričakuje strokoven
odgovor na to vprašanje od projektanta gospoda Kolarič Antona.
Martin Duh je na prejšnji seji dal pobudo tudi s strani sveta KS Melinci v treh točkah v zvezi z nasipom
in pred tem pobudo kot svetnik. Postavlja vprašanje, kaj se je naredilo okrog gradnje nasipa na
območju k.o. Ižakovci in naprej? Ali je bila že naročena ali se pripravlja študija za primernost nasipa in
bližnje gramoznice tudi na območju k.o. Ižakovci? Kakšne so priprave za izgradnjo začasnega nasipa?
V letu 2009 se naj ne bi (koliko je dobil neuradne informacije) gradil nasip. To pomeni, da lahko
čakamo na možnost poplave. Reka Mura je namreč že dvakrat narasla v strahotno hitrem času in
ostaja odprto vprašanje, kaj bo, ko bo reka Mura začela poplavljati. V tej zvezi poziva tudi predsednika
odbora za urbanizem, Simona Horvata, ki naj ga v tej zadevi podpre.
Župan prisotnim prebere vsebino dopisa, ki je bil poslan v zvezi, vendar pa Martin Duh meni, da je
dopis bil presuhoparen, da je večina teksta tako ali tako njegovega in replicira navedbo iz dopisa, da
na seji sveta ni bilo razprave svetnikov o tej tematiki, ampak je sam iznesel to pobudo in jo tudi
predstavil. Torej občinski svet ni sprejel nobenega sklepa. Predlaga županu, da se pripravi na to
tematiko ena točka dnevnega reda, saj nimamo primernega sklepa za to zadevo.
Župan Milan Kerman pove, da občina ne more posegati v državni projekt niti z začasnim ali trajnim
objektom, kajti nasip je državnega pomena in ga lahko izvaja in financira država, ki mora poskrbeti za
to zadevo.
Marjan Maučec daje obrazložitev in informacijo, da ima mag. Radovan Žerjav pripravljen amandma za
nasipe in bo v proračunu RS. Sam to problematiko dobro pozna in upa, da bo zadeva v državni
proračun vključena, saj gre pri tem za zanemarljive zneske glede na to, kakšna škoda se lahko zgodi z
razlitjem reke Mure.
Stanko Glavač postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo s sanacijo cest, ki so ostala deformirana po
izgradnji AC. Ima tudi informacijo, da naj bi bila umaknjena iz državnega proračuna sredstva, ki so
bila namenjena za zamenjavo odobrenih oken ob Panonski ulici.
Nadalje ga zanima kaj je s pobudo, ki jo je že pred časom podal glede odprodaje parcele v Vrtni ulici v
Beltincih. Kot je slišal bi naj bila izklicna cena kar 24,00 evre/m2 (brez komunalnega prispevka).
Zanima ga, če je to res. Prav tako Stanka Glavač zanima, s kakšnimi površinami kmetijskih zemljišč
razpolaga Občina Belitnci, glede na to, da občina naj ne bi bila lastnik kmetijskih zemljišč. Vsled tega
predlaga, da naj občina zemljišča, če jih ima.
Župan poda odgovore Stanku Glavaču in sicer bo glede sanacije cestišč uradno zaprosil na ministrstvo
in direkcijo za odgovor. Glede parcel v Vrtni ulici je direktor Venčeslav Smodiš podal odgovor, da je bila
prodaja poskušana na podlagi javne dražbe po vrednosti, ki jo je določila komisija. Na dražbo ni prišel
nihče, v letošnjem letu sta ti dve parceli dodani v program razpolaganja zemljišči. Občina bo pripravila
do druge seje podatek o tem, koliko kmetijskih zemljišč ima v lasti so pa to, ki so dobljena na osnovi
dedovanja po tistih, za katere občina plačuje jih ob dedovanju, ko plačuje za stroške bivanja in oskrbe
v domovih. Strinja se s Stankom Glavačem glede prodaje, vendar pa tudi nekaj kmetijskih zemljišč
občina mora imeti za primer zamenjave s Skladom kmetijskih zemljišč.
Ivan Mesarič ima tri vprašanja – že dvakrat je postavil vprašanje glede protihrupne ograje proti
Gančanom. Kaj je povzela občinska uprava glede njegovih dveh vprašanj na to temo.
Župan je to vprašanje na odboru za sprotno spremljanje izgradnje AC iznesel oz. postavil
predstavnikom direkcije in so le-ti povedali, da te ograje ni bilo v državnem lokacijskem načrtu in ne v
projektu. Bo pa na to napisal uradno skupaj z Glavačevim predlogom.
Ivan Mesarič nadalje še pove, da je v časopisu prebral, da naj bi imel župan Občine Turnišče probleme
glede sanacije cestišč, ki se naj ne bi izvajalo.
Župan Milan Kerman pri tem vprašanju Ivana Mesariča pove in prosi občinski svet, če ga lahko zadolži
v smislu, da zaostrimo zahteve za takojšen pristop k sanaciji vseh cest, ki so bile uničene ob izgradnji
AC.
Marjan Maučec pri tem ponovno želi ponoviti, kar je že pred kratkim oz. večkrat predlagal in sicer, da
bi se vse pobude številčile. S tem se izognemo proceduralnim težavam, preglednost je večja. Glede na
to, da je zaupanja premalo, bi se o pobudah naj tudi glasovalo. Pobude naj se dajo v pisni obliki.
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Župan daje svoj predlog na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 322/IV:
Občinski svet Občine Beltinci zahteva od pristojnih, da se takoj pristop k sanaciji vseh cest, ki
so bile uničene ob izgradnji AC.
Ivan Mesarič dodatno pove, da je zgrožen, da se prej ni nihče dotaknil tematike o ureditvi nasipa, torej
smo vsi nekako premalo aktivni, saj je v takšnem stanju že dlje časa.
Dodatno želi še povedati, da glede nadur, ki so bila finančniku izplačana glede premika točke na
prejšnji seji sveta, da se plačilo le-teh odtegnejo iz njegovega prispevka, ki ga ima kot samostojni
svetnik in naj se mu za to izda tudi ustrezno potrdilo. Župan mu odgovori, da ima finančnik nadure, ki
jih lahko koristi, vendar pa se Ivan Mesarič z njim ni strinjal, sam naj bi na prejšnji seji povedal, da bo
finančniku moral izplačati zaradi čakanja nadure, vendar pa naj finančnik nadur še ne bi dobil
izplačanih. To torej ni bila resnica in razume župana, da ima določene zadržke, vendar nadur
finančniku ne izplačuje. Drugič ko župan utemeljuje, naj bo konkreten, saj spoštuje računovodjo in bi
mu bilo žal, da zaradi njega ne bi dobil kaj plačanega. Župan pojasni Ivanu Mesariču, da je tudi to
neke vrste izplačilo, ko je finančnik doma in koristi nadure dobi pa za tisti dan normalno plačo.
Peter Dugar ponovno postavlja vprašanje glede ležečih policajev na vpadnicah v Melince, saj je
nevarnost velika in ga zanima, če se na tem kaj dela. Župan pove, da se aktivnosti izvajajo in se bo šlo
v realizacijo v letošnjem letu.
Ana Nerad želi podati pobudo, da je tem času, kot je sama svetnica, opazila, da se vloga občinskega
sveta glede delovanja OŠ Beltinci začne in konča samo s sprejemom proračuna in želela bi, da
ravnateljica OŠ Beltinci pride na sejo poročat o delu šole.
Martin Virag postavlja vprašanje, kaj je bilo storjeno glede ureditve in označitve avtobusnega
postajališča za šolske otroke v naselju Bratonci.
Župan daje odgovor, da je bil ogled s strani medobčinske inšpektorice pred časom izveden kot tudi
narejena evidenca koliko postajališč bo potrebnih na območju celotne občine. Postajališča bodo
označena na okolju in otrokom prijazen način, obenem pa bodo tudi voznikom kot neke vrste
opozorilo. Župan zagotavlja, da bo to urejeno v roku enega meseca.
Martin Virag je iz razprave župana razbral, da naj bi v občini torej bilo več postajališč po vaseh, zato
predlaga, da bi v Bratoncih bili lahko vsaj dve. Župan dodatno pove, da bo narejen kataster v smislu,
da ne bo gravitirala celotna vas samo na eno postajališče. S tem se bo skušalo doseči to, da bo čim
manj otrok hodilo po prometnih cestah, saj to predstavlja nevarnost zanje in bodo z več postajališči po
vaseh poskrbljeno tudi za varnost otrok.
Jože Erjavec postavlja vprašanje glede kanalizacije, saj občani sprašujejo, kako napreduje ČN in kako
napredujejo dela za kanalizacijo in kako je s pogodbo za kanalizacijo Lipovci (opominja Ivan Mesarič).
Medsebojno pogodbo kot je bilo sklenjeno na občnem zboru KS Lipovci bo občina in KS Lipovci še
sklenila in bodo sredstva, do katerih bodo vaščani KS Lipovci opravičeni, nakazala, pove župan Milan
Kerman. Vsak občan, ki pa še ni sklenil pogodbe, pa lahko to stori v računovodstvu občine in dobi
položnico za plačilo obrokov, če jih že ni plačal. Glede projekta kanalizacije pa župan še pove, da
podjetje SI-Consulting pripravlja razpisno dokumentacijo ki se bo objavila na evropskem portalu.
Sekundarno omrežje Lipovci-Gančani se bo gradilo v poletnih mesecih.
Stanko Glavač opozarja na neurejenost ekoloških otokov tako v njihovi KS Beltinci, kjer so že sprejeli
sklep, da če se zadeve ne bodo sanirale in ne bodo urejeni kot bi bilo treba, jih bodo umaknili. Občina
ima zbirni center, vsako gospodinjstvo ima tudi svoje kontejnerje za smeti in ti ekološki otoki so
nehigienični. Župan pove, da smo v izvajanju sklepa občinskega sveta o zbiranju plastike od vrat do
vrat z delitvijo vreč v mesecu aprilu 2009. Želi povabiti gledalce in gledalke, da pogledajo v torek
17.03.2009 javno oddajo na CATV Beltinci, kjer bo prisoten direktor Saubermacher & Komunala
Murska Sobota in medobčinska inšpektorica, ki bosta predstavila ta projekt kot tudi način odlaganja
plastenk. Ob tem se razmišlja, da se bo ekološke otoke res odstranilo.
Ivan Mesarič predlaga, da bi mogoče lahko občina subvencionirala nabavo napravic za sploščanje
plastenk kot to imajo urejeno v Franciji, kjer je to lahko tudi sam videl.
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Horvat Srečko daje pobudo, saj so ga opozorili občani, ki hodijo v Zdravstveni dom v Beltince, da bi
občina nabavila fotokopirni stroj. Postavlja pa še vprašanje, če se da preveriti govorice v zvezi z
izgradnjo nasipov, da se gradnja ne nadalje, ker je zmanjkalo zemlje. Če to drži in če se ve koliko te
kvalitetne zemlje je bilo zvožene v Tondachovo tovarno v Borejce (o tem naj bi vedela več povedati
prejšnja vlada). Sprašuje, če je res vse potekalo legalno.
Marjan Maučec daje pobudo, da občina naredi vse kar je možno, za pridobitev zobozdravnika v Občino
Beltinci, saj je to tematika, ki je pomembna. Dodatno pa spomni župana na prej povedano, da se naj
izvede postopek evidentiranja vseh pobud kot tudi naj bi se pobude dajale v pisni obliki in naj bi se o
vsaki posebej glasovalo. Sam bo namreč zahteval, da se njegove zbere in se mu poda poročilo, kaj je
bilo od predlaganega realizirano in kaj ne.
Župan pove, da v poslovniku ni navedbe o tem, da se pobude dajejo v pisni obliki in se potem o vsaki
glasuje. Glede številčnega evidentiranja pobud se župan strinja, vendar pa bo potrebno glede nov
poslovnik v smislu predlaganega tudi dopolniti. Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pove
prisotnim, da lahko svoje pobude na občinsko upravo posredujejo tudi že pred sejo in bo na seji lahko
podan konkreten odgovor oz. stališče.
Seja se prekine za 15 minut.

AD 7 - Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009 – druga obravnava
Minilo je kar nekaj časa, ko je bila dana vsem možnost za podajo amandmajev k predlogu proračuna
za leto 2009. Do tri dni pred sejo je prispel na občinsko upravo en edini amandma, ki je usklajen, tako
da je sprejemljiv. Razprave na predlog so bile v tem času tudi izvedene (predsedniki svetov KS-ov,
odbori in komisije občinskega sveta, odbor za proračun in finance), pove v uvodu župan Milan Kerman.
Nadalje prosi gospoda finančnika Štefana Činča, da poda poročilo o točkah, ki so bile amandmiraneamandmaji župana v dopolnjenem predlogu proračuna.
Štefan Činč je podrobno predstavil spremembe, ki so bile vključene v dopolnjeni predlog proračuna.
Le-ta je višji za 912.976,78 evrov na strani prihodkov in 912.976,78 evrov nižji na strani odhodkov.
Skupno se torej dopolnjeni predlog proračuna glede na sprejeti predlog v prvem branju zvišuje za
913.000 evrov. Ponovo oceno prihodkov in odhodkov pa se bo izdelalo po pridobitvi točne informacije o
potrebnih sredstvih za izgradnjo centralne ČN in primarnih vodov po celotni občini. Na njegovo
izvajanje prisotni niso imeli nobenih pripomb.
Ivan Mesarič, predsednik odbora za proračun in finance je povedal, da se je ta sestal večkrat, kar je
razumljivo na težo letošnjega proračuna. Župan je zelo smelo zastavil proračuna, odhodkov je za kar
20 mio EUR, kar je za te čase kar velika cifra, saj si občani to zaslužijo in tudi tiste zamujene
priložnosti nadoknadijo. Lotili so se obravnave na odboru in od župana, finančnikov in članov odbora
so tvorno sodelovali in je to eden boljših izdelkov kar so jih občinskemu svetu predložili z opazko, da
ga bo treba realizirati. Določene postavke so se spreminjale in je župan bil zelo koperativen in ima
proračun pred njimi vso možnost, da bo potrjen.
Na 16. redni seji odbora za proračun in finance sta župan in računovodja obrazložila spremembe v
dopolnjenem predlogu proračuna. Odbor je posebej preveril ali so v dopolnjen predlog vključeni
predlogi iz sklepa Odbora št. 62 in sicer: povišanje postavke storitve odvetnikov, notarjev… za 6.000,00
€ - pravna pomoč občini pri pripravi aktov (statut, poslovnik, …), postavka Gümla se preimenuje v
Mladinski center, zanjo se dodatno rezervira 35.000 €, o samem izvajanju projekta bo občinski svet
odločal posebej, predlagana sredstva tekočih transferov za OŠ Beltinci se znižajo za 20.000 € glede na
županov dopolnjen predlog, tekoči transferi KS Lipa se povišajo za 5.000 €, KS naj sredstva namensko
porabi za vzdrževanje pokopališča in MV v Lipi. Odbor bo občinskemu svetu predlagal, naj krajevne
skupnosti 20 % nadomestil namenijo v sanacijo vaških vodovodov, upoštevajo se predlogi odbora za
kmetijstvo glede dodatnih ukrepov, vse postavke, ki se v proračunu nanašajo na sejnine, se uskladijo
z istim odstotkom, kot je povišanje obstoječe sejnine za sejo občinskega sveta na 220 € bruto, občinska
uprava pripravi za sejo občinskega sveta, kjer bo obravnavan dopolnjen predlog tudi predlog
sprememb pravilnika o izplačilih funkcionarje. Župan naj za naslednjo sejo občinskega sveta pripravi
terminski plan sej občinskega sveta za leto 2009, gradivo dopolnjenega predloga proračuna Občine
Beltinci za leto 2009 naj se pred pošiljanjem z vabilom za sejo občinskega sveta predloži odboru za
proračun, finance in davčno politiko.
Glede na vse povedano, odbor občinskemu svetu predlaga sprejem odlok o proračunu za leto 2009 v
predloženi obliki.
7

Župan odpre razpravo o amandmajih kot tudi o pisnem amandmaju k dopolnjenem predlogu
proračuna Občine Beltinci za leto 2009, ki ga predlaga skupina svetnikov Občine Beltinci s prvo
podpisanim Marjanom Maučecem. Predlaga, da se postavka št. 9044025160 – OU – tekoče vzdrževanje
komunalnih objektov-vodovod poviša za 100.000,00 evrov, postavka 9044204150-OU-novogradnje
kanalizacija, projekt, 42040134-izgradnja primarne kanalizacije s centralno čistilno napravo pa se
zniža za 100.000,00 evrov.
Marjan Maučec kot prvo podpisnik predloga pove, da je bil sprejeti program oskrbe z vodo, v kateri so
našteti nujni ukrepi, i jih bo izvajala JKP Komuna d.o.o. Beltinci. Dopolnjeni predlog proračuna torej
za predlagane ukrepe ne predvideva dovolj sredstev, kljub temu da je potrebna sredstva predlaganih
ukrepov dolžan zagotoviti ustanovitelj JKP (priklop KS Melinci in Dokležovje na centralno omrežje,
hidranti, vozlišča, merilne ure…). Znižanje postavke za kanalizacijo pa predlaga zato, ker je v gradivu
predloga proračuna za leto 2009 predlagatelj sam navedel, da bomo zneske usklajevali po izvedbi
javnega razpisa (glede na trenutno stanje v gospodarstvu bodo zneski verjetno nižji).
Marjan Maučec bo glasoval za ta proračun in napor vseh, ki so sodelovali pri njegovi pripravi, je
razviden v njegovi vsebini. Res ni idealen, vendar pa je ta trenutek optimalen in dober.
Peter Gruškovnjak pove, da v svetniški skupini SDS podpirajo predlog proračuna in želi povedati, da
upajo, da ne bo takih rebalansov, kot pred leti in da ga bodo s skupnimi močmi tudi realizirali.
Štefan Ferenčak tudi pove, da bodo v njihovi svetniški skupini LDS predlagani predlog proračuna za
leto 2009 podprli brez zadržkov. Terminski plan projektov je vedno predlagal in to bilo prav, da bi to
imeli. Vsi pa se zavedamo, da je ključni projekt tega proračuna kanalizacija in upa, da ne bomo zatajili
in ga bomo realizirali.
Glavač Stanko pove, da je optimistično nastavljen proračun in upa, da bo izveden v celotni meri. Kar
pa ni zasledil glede medobčinskega inšpektorata, če je to le naš del in dobimo refundirana sredstva.
Simon Horvat pove, da tudi svetniška skupina NSi podpirajo proračun, ker menijo, da je bila prava pot
ubrana, da so vsi odbori obravnavali njegovo vsebino in vsi so dosti dela vložili vanj.
Martin Duh bo glasoval za proračun in je za vse tudi v preteklosti glasoval. Ima pa pomisleke glede
vsebine, ker iz prejšnjega izostalo, da se KMN Meteor Melinci za jubilej 30 let da 400,00 evrov in ni bilo
realizirano. Izostala je izgradnja poljske poti traktorske steze vzdolž ceste Beltinci-Bistrica, prav tako
rekonstrukcija križišča Melinci-Odranci, ki je najbolj neugodno križišče v občini.
Po razpravi daje župan Milan Kerman na glasovanje predloge-sprememb proračuna dopolnjenem
predlogu, ki jih je podal župan.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 323/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema županove predloge sprememb dopolnjenega predloga
proračuna Občine Beltinci za leto 2009.
Nadalje župan daje na glasovanje predlog amandmaja skupine svetnikov z prvopodpisanim Marjanom
Maučecem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 324/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma predlagateljev – skupine svetnikov Občine
Beltinci s prvopodpisanim Marjanom Maučecem na dopolnjen predlog proračuna Občine Beltinci
za leto 2009.
Župan Milan Kerman po glasovanju ugotavlja, da je proračun usklajen, in prehaja na sprejetje sklepa
o proračunu občine Beltinci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0:
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Sklep št. 325/IV:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009 s sprejetimi spremembami.
Župan Milan Kerman še predlaga v sprejem Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2009.
Peter Dugar želi pri tem razpravljati, vendar pa župan pove, da je bil le-ta usklajen, saj je sestavni del
proračuna. Peter Dugar pa pove, da o številkah ne bo razpravljal, vendar pa predlaga, da se sprejme
brez parcelnih številk. Direktor pojasni, da parcele morajo biti navedene (cena ni toliko pomembna),
vendar pa parcelne številke morajo ostati zapisane.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 326/IV:
Sprejme se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Beltinci za leto 2009.

AD 8 - Dopolnitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Pri tej točki župan Milan Kerman povabi predsednika UO ZTK Beltinci, Petra Gruškovnjaka, ki pove,
da so se na UO ZTK Beltinci takoj lotili priprave sprememb omenjenega odloka. Pri tem je sodeloval
tudi direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš. Omenjeni odlok se namreč usklajuje z veljavno
zakonodajo in dopolnitvami sprejetimi spremembami na odboru. Odlok namreč iz leta 2004 ni bil
noveliran, zato ga je potrebno dopolniti v členih 1, 2,3,5,6,7 in 8, ki so nujne.
Peter Gruškovnjak prav tako seznani prisotne, da bo v prihodnje obravnavana še dopolnitev
sistemizacije ZTK Beltinci in spremembe statuta ZTK Beltinci na eni od prihodnjih sej OS.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlog v sprejem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 327/IV:
Občinski svet sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci v predlagani vsebini in obliki v skrajšanem postopku.

AD 9 - Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom
delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci
Pri tej točki župan preda besedo predsedniku odbora za proračun in finance Ivanu Mesariču.
Ivan Mesarič pove, da je pri proračunski točki že povedal o tem, zato ne bo ponavljal že povedanega pri
tej točki.
Župan je dal predlog v razpravo
Valerija Žalig pove, da bo glasovala proti dvigu plačil, ker smo v času recesije in se moramo v duhu lete obnašati.
Regina Sraka pove, da je dvigovanje sejnin neprimerno današnjemu času.
Martin Virag v imenu svetniške skupine LDS pove, da bodo glasovali proti temu dvigu vendar ne iz
razloga, da si člani sveta ne zaslužijo primernega plačila v primerjavi z ostalimi občinskimi sveti v naši
okolici, ampak zaradi situacije, ki je, ne morejo glasovati ZA. Bi pa podprli povišanje na koncu
mandata.
Razprave več ni na to tematiko in daje župan Milan Kerman Pravilnik na glasovanje.
Srečko Horvat predlaga, da se naj pred glasovanjem pove procent povišanja, ker občani nimajo
predstave, za koliko bi se povišale sejnine.
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Ivan Mesarič opominja župana, da je bila razprava zaključena in naj sejo vodi naprej po poslovniku.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 7. Iz glasovanja izhaja, da pravilnik ni bil potrjen
Sklep št. 328/IV:
Ne sprejme se Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem,
članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini
Beltinci v predlagani obliki in vsebini.

AD 10 - Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš predstavi vsebino pravilnika o štipendiranju v Občini
Beltinci. Podlaga je zakon o štipendiranju. Pravilnik je bila pripravljen s strani občinske uprave ob
sodelovanju z Odborom za družbene dejavnosti in predstavnice Pomurske izobraževalne fundacije za
Pomurje. Občina zagotovi sredstva v proračunu. Sklep o višini štipendije ter o številu štipendij za
vsako leto, ki se podelijo, sprejema občinski svet. Po sprejetju Pravilnika bo potrebno sprejeti sklep o
številu štipendij in višina štipendij glede na proračunsko postavko. Pomembno določilo je, da za to
štipendijo ne morejo zaprositi študenti, ki prejemajo kakšno drugo štipendijo, tisti, ki so zaposleni ali
so vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve in tisti, ki prejemajo stimulacijo, ki se dodeljuje vsem
študentom po pravilniku za stimuliranje študentov. Občina bo s Pomursko izobraževalno fundacijo
sklenila pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju štipendiranja, ki bo pripravila ustrezno
dokumentacijo. V komisiji bo predstavnik občinskega sveta, občinske uprave in predstavnik fundacije.
Študent, ki želi kandidirati mora imeti stalno prebivališče na območju občine Beltinci in imeti status
rednega ali izrednega študenta, da je vpisan v dodiplomski študijski program najmanj v 2. letnik, v
podiplomskem programu pa ni omejitve. Pomembna je tudi deficitarnost poklicev v Pomurju ali občini
in povprečna ocena opravljenih izpitov najmanj 8. Štipendist se obveže, da opravi enomesečno obvezno
prakso na območju občine ali Pomurja, da občini oz. Pomurski izobraževalni fundaciji poda letno
poročilo o poteku študija, da je pripravljen sodelovati z občino kot tudi fundacijo. Štipendist izgubi
pravico do štipendiranja, če po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje, če navaja neresnične
podatke, če sklene pogodbo z drugim štipendistom, če se redno zaposli v nasprotju s pogodbo, če ni
pripravljen brez opravičljivega razloga sodelovati na projektih razpisanih s strani občine ali fundacije.
Ob predpostavki, če bo letno podeljeno 5 štipendij in bo skupna mesečna višina posamezne štipendije
180,00 eur, bo skupni letni znesek 10.800,00 EUR.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Peter Gruškovnjak pove, da je bil Pravilnik obravnavan in
usklajevan. Na odboru je bil sprejet sklep št. 65 s katerim odbor predlaga občinskemu svetu, da
sprejme Pravilnik v predlagani obliki in vsebini.
Martin Virag ima predlog na določilo pravilnika, kjer se ocenjuje najmanjša povprečna ocena.
Predlagati, da ko se določa deficitarne poklice in šele takrat naj se določi potrebna povprečna ocena.
Ker razprave ni bilo več, župan daje predlog Martina Viraga v sprejem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 1.
Sklep št. 329/IV:
Sprejme se predlog svetnika Martina Viraga, da se pogoj v 7. členu pravilnika o štipendiranju
glasi :
Črta se določilo » da ima povprečno oceno vseh do sedaj opravljenih izpitov najmanj 8 « in se
nadomesti z, » da ima povprečno oceno vseh do sedaj opravljenih izpitov najmanj takšno, kot se
določi po pridobitvi podatkov o deficitarnosti poklicev v občini Beltinci oziroma Pomurju. «
Glasovanje o vsebini pravilnika.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 330/IV:
Sprejme se Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini s predlagano
dopolnitvijo v 7. členu pravilnika.
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AD 11 - Obravnava aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju izgradnje Glasbene šole Murska
Sobota
Peter Gruškovnjak kot predsednik odbora za družbene dejavnosti pove, da se je Odbor seznanil s
povišanjem sofinanciranja izgradnje Glasbene šole Murska Sobota. Pri proučitvi situacije je Odbor
sprejel odločitev, da tega ne podpre, ker ni bilo sprotnega usklajevanja pri sklepanju aneksov z
izvajalci in nismo bili o tem pravočasno seznanjeni. Glede na dejstvo, da bi morali dodatno prispevati
40.000 je preveliko povečanje stroškov izgradnje glede na predračunske vrednost. Kot predsednik
Odbora apelira na prisotne, da se ne odobrijo dodatna sredstva.
Župan Milan Kerman razloži, da je do konca leta 2008 občina prispevala 107.000 evrov in bi za
povišanje bilo potrebno zagotoviti kar 40 % dodatnih sredstev. Osnovna pogodba je bila sklenjena in v
občinskih proračunih smo vsa sredstva zagotovili.
Martin Virag pove, da vsako delo prinese podražitve. V kolikor se ne podprejo dodatna sredstva je
korektno, da se zmanjša naš delež pri sofinanciranju stavbe. K temu projektu smo pristopili takoj v
začetku, do podražitev je prišlo. Glasoval bo za, da Glasbena šola dobi dodatna sredstva. Nenazadnje
smo na prejšnji seji dodelili 32.000 evrov za beltinsko glasbeno šolo, kjer nimamo lastniškega deleža,
res pa je, da dosti naših občanov beltinsko glasbeno šolo obiskuje.
Peter Gruškovnjak pove, da se je občutno zmanjšal delež naših otrok v Glasbeni šoli v Murski Soboti.
To pomeni, da je logično zmanjšanje ustanovitvenega deleža in podpira Martina Viraga v tem. Ne vidi
pa razloga za plačilo dodatnih sredstev. Občina je bila na začetku zastopana z deležem 10, 38 %, kar
nikakor ni malo. Morali bi biti prisotni pri dogovarjanju o podražitvah in o tem sproti obveščeni.
Valerija Žalig izrazi svoje mnenje, da še vedno hodi veliko naših otrok, saj so tam programi, ki jih v
Glasbeni šoli v Beltincih ni in jih nekaj časa še ne bo. Ne pozna pravih razlogov povišanja cen, se pa
strinja z gospodom Viragom, da se bo v primeru, ko ne odobrimo dodatnih sredstev, mora zmanjšati
naš lastniški delež. Prosi pa, naj se razmišlja v duhu razumnosti in treznosti in se preceni vse vidike.
Peter Gruškovnjak replicira ge. Žalig, da je v Murski Soboti manj kot 46 otrok, v Beltincih pa 99.
Povdarja pa, da je naprimer program – tolkala v Beltincih in ga ni v Murski Soboti. Vsak, ki obiskuje
glasbeno šolo v M.Soboti ali v Beltincih mora plačati šolnino. Mi pa govorimo o investiciji zgradbe in to
ni isto. O programu ni bilo razprave.
Valerija Žalig replicira, da ni ničesar pomešala, ji pa Peter Gruškovnjak ni dal konkretnega odgovora
na njeno vprašanje in sicer zakaj je prišlo do povišanja stroškov. Odgovorno je, da se odločiš tako, da
vzameš v obzir tudi razloge za povišanje.
Stanko Glavač se sprašuje, če smo vse plačali vse, kar je po pogodbi. V tem primeru smo do
investitorja vse izpolnili. Naši otroci ne obiskujejo zastonj glasbene šole in ne bodo nič prikrajšani.
Vedno pa ga je motilo, da se je podpiralo projekte zunaj občine in ne domačih.
Simon Horvat je tudi sam v dilemi kako glasovati. Strinja se z vsemi predgovorniki, naj se umakne ta
točka in se od investitorja prosi pojasnilo za povišanje našega deleža, saj nas nič ne prosijo ampak
zahtevajo.
Smodiš Venčeslav je razložil, da iz dopisa, ki ga je dobila občinska uprava ni razviden podatek o
povišanju. Solastniški deleži niso določeni, ampak bodo po končanju sofinanciranja.
Marjan Maučec pove, da je zanj zadeva jasna in tudi pogodba sama. Preidimo na glasovanje. Za naše
otroke je večji ali nižji delež v solastništvu brezpredmeten.
Simon Horvat umika svoj predlog za umik te točke dnevnega reda – ker delež ni določeni – torej naj se
tega ne podpre. Tudi Valerija Žalig se strinja s tem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 1.
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Sklep št. 331/IV:
Občinski svet Občine Beltinci ne soglaša s podpisom aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju
izgradnje Glasbene šole Murska Sobota, s katerim bi Občina Beltinci morala zagotoviti
manjkajoča sredstva za dokončanje projekta izgradnje in opreme Glasbene šole v M. Soboti v
višini 40.354,66 EUR v proračunu Občine Beltinci za leto 2009.

AD 12 - Razno
Pri tej točki je župan Milan Kerman predstavil plan oz. predlog predvidenih sej v občinskem svetu do
parlamentarnih počitnic v mesecu avgustu in sicer: 21. redna seja je predvidena 23.04.2009, 22.
redna seja je predvidena 21.05.2009, 23. redna seja je predvidena 18.06.2009 in 24. redna seja je
predvidena 16.07.2009.
Svetniki so v gradivu prejeli Porevizijsko poročilo – popravljalni ukrepi Občine Beltinci ter Porevizijsko
poročilo-popravljalni ukrepi JKP Komune d.o.o. Beltinci, poročilo o delu v zbirnem centru za ločeno
zbiranje frakcij v letu 2008, poročilo o delu v letu 2008 o ustvarjenem prometu in količini zbranih
odpadkov v letu 2008.
Župan je vse povabil na materinsko proslavo, ki bo v petek, 13.03.2009 ob 19.00 uri v kulturnem
domu Beltinci.
Marjan Maučec želi povedati, da se sprejme sklep oz. obveza, da se do naslednje seje pripravi pogodba
med občino in JKP Komuno d.o.o. Beltinci, saj bo s tem jasen pregled za občane kot tudi za upravo.
Župan odgovori, da bo direktor občinske uprave pred tem pridobil informacijo o tem, ali se lahko to
opravi z direktno pogodbo ali bo potreben javni razpis.
Valerija Žalig obvešča oz. tudi javno pove, da je folklorna skupina Beltinci dobila najvišje državno
priznanje Red za zasluge in so predstavniki povabljeni v Ljubljano k predsedniku države, ki jim bo to
prestižno priznanje tudi podelil. Podelitev bo 23.03.2009. Folklora v občini si s svojim 70 letnim
trdnim ter neprekinjenim delom zasluži to priznanje.

Župan Milan Kerman ugotavlja, da je dnevni red 20. redne seje izčrpan, zato sejo zaključi ob 22.10 uri.

Tonski zapis seje se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana Žižek

Župan:
Milan Kerman
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