Občinski svet
ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 20.12.2007 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan
Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Centra za socialno delo Murska Sobota, gospod Marjan
Žekš, predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar, ravnateljica Vrtca Beltinci, gospa
Miroslava Šömen, v.d. direktorja ZTK Beltinci, dr. Nikolaj Szpepesyi, Štefan Činč, finančnik v
občinski upravi, direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.
SEJO
VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil posredovani
na vabilu za sejo.
Igor Adzič je povedal, da ima nekaj vprašanj. Manjkajo mu odgovori, kar je glavni vir obveščanja za
večino svetnikov. Posnetki so edini vir informacij, današnji dnevni red je sestavljeni na podlagi
pristojnosti župana, nikakor pa ne moremo mimo tega, da ima poleg določenih pravic na podlagi
veljavne zakonodaje, pa tud obveznosti in odgovornosti. Temeljnih pravic, ki jih svetniki imajo in
občani je tudi pravočasno informiranje, kar pa ni bilo v tem primeru jim zagotovljeno – misli, da
tudi čas, da se te stvari in poti s sugestijo tudi popravijo. Vsem je jasno, da se marsikaj dogaja,
javnost ima pravico zvedeti tako eno kot tudi drugo stran. Poleg tega na podlagi 13. člena
poslovnika je potrebno v sklicu za naslednjo sejo prav tako omeniti točko dnevnega reda, kjer mora
župan skupaj z občinsko upravo podati odgovore na njihova vprašanja, pa naj so to pisna ali
ustna. Do slej na marsikatero vprašanje, ki ga je svetnik postavil niso prejeli odgovorov, torej naj se
iz arhiva potegnejo vsa vprašanja, ki so bila podana od strani občinskega sveta in naj se pri sklicu
za naslednjo sejo le-ta v pisni obliki podajo kot odgovori nanje. Tu je naj pereča tematika, na katero
še ni nobenih dodatnih informacij in sicer izgradnja kanalizacijskega omrežja v občini Beltinci.
Poleg tega je potrebno občinski svet obveščati oz. mu dostavljati pošto, ki je naslovljena nanje. Tudi
se v občini dogajajo marsikatere stvari, kot je bila nedavna otvoritev brežne hiše v Ižakovcih in
mogoče bi lahko bili povabljeni na otvoritev tudi člani občinskega sveta, ne le določeni izbranci.
Poleg tega je na zadnji seji odbora za proračun in finance župan omenil, tako med vrsticami, da je
na občini državna revizijska komisija in tudi o tem bi župan moral informirati občinski svet.
Prav tako bi morali vedeti, kot se sliši od zunaj, da naj bi glede odkupa zemljišča v k.o. Melinci, o
čemer na zadnji seji ni bilo sprejetega nobenega sklepa, na delu organi pregona in tudi o tem jih
nihče ni obvestil. Če je komunikacija v klasični obliki pretežka, bi bilo dobro, da bi se mogoče
občinskemu svet gradivo posredovalo po elektronski pošti, saj bo le tako dejo na seji konstruktivno,
čutiti bo napredek razvoja občine, sedaj pa se nekako samo porajajo razno razni dvomi.
Peter Dugar k dnevnemu redu predlaga, da naj se točka Pobude in vprašanja nekako umestijo (kot
je že sedaj bila praksa nekaj zadnjih sej) za pregledom zapisnikov in sklepov, ostale se v sled tega
preštevilčijo. Poleg tega so svetniki prejeli na mizo gradivo civilne iniciative in bi bilo dobro tudi o
tem kaj reči in bi lahko kot točko AD 5 imeli to gradivo na dnevnem redu.
Župan Milan Kerman je glede menjave oz. spremembe dnevnega reda prosil, da točke 4 in 5.
ostanejo kot so zapisane na vabilu za sejo, saj so za ti točki prisotni gostje in nekako ne bi bilo
spoštljivo, če bi jih pustili dolgo čakati. Glede civilne iniciative pa želi povedati, da ni kompetenten,
da bi o tem lahko kaj spregovorili, če že, potem je potrebno omogočiti tudi članom civilne iniciative
oz. vodstvu le–te, da se seje udeležijo. Civilna iniciativa je tvorjena samostojna in občinska upava
pri tem ne sodeluje. Tudi sam se bo od tega distanciral oz. o tem ne bo debatiral in razpravljal.
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Peter Dugar se sicer strinja s tem, da se spoštuje goste, ki so prispeli na sejo sveta, vendar pa bi
bilo dobro, da se o civilni iniciativi pove kaj več.
Peter Gruškovnjak pa glede na razpravo, ki teče o dnevnem redu in se seja praktično niti še ni
začela, predlagal, da se sestane odbor za informiranje, ki je kompetenten za to področje in naj
skupaj z županom in direktorjem občinske uprave, ki je tudi pravnik zadevo temeljito preveri in
pregleda ter poda zaključke, da se ta razprava ne bo vlekla v nedogled.
Ker pa je župan Milan Kerman menil, da ima odbor tudi zunanje člane, ni pravično, da se jih ne
obvesti, če se želijo te hitre seje odbora tudi udeležiti, tako da je sedaj sklic odbora nekako
neprimeren. Poleg tega ni nastopilo izredno stanje, kot npr. vojna, kar bi mogoče potem res privedlo
do izrednega sklica nekega odbora. Če se zunanji člani nimajo pravico udeležiti sestanka odbora,
potemtakem odbor le-teh ne potrebuje. Nadalje je še menil, da nekateri še predobro poznajo
informacije in bi mogoče lahko podal kakšne odgovore na ta do sedaj zastavljena vprašanja pod
točko »pobude in vprašanja«, če pa obstaja kakšen sum kaznivega dejanja, pa se mora najprej o
tem obvestiti nadzorni odbor občine Beltinci, ki stvari pregleda in poda svoje mnenje oz. ugotovitve.
Vendar pa se Peter Gruškovnjak z županom Milanom Kermanom nikakor ni strinjal. Menil je, da je
večina članov Odbora za informiranje sedaj na tej seji prisotna in se seja lahko brez kakršnih koli
problemov oz. težav skliče.
Venčeslav Smodiš je podal pravno obrazložitve na sedaj podane dvome in vprašanja.
V poslovniku občinskega sveta, ki je veljaven je vsebovano določilo o tem, da se prvenstveno
obravnavajo na sejah odloki in pravilnikov in sklepov, ki jih predstavljajo vabljeni gostje. Res pa je,
ko je dnevni red dokončno sprejeti, pa se ga je potrebno do konca tudi držati oz. delati po njem.
Peter Gruškovnjak utemeljuje svoj predlog s tem, da je župan zadnjič na televiziji v eni od oddaj
povedal, da je prejel peticijo za sprejem civilne iniciative in svetniki o tem niso bili še obveščeni. Iz
preteklih občinskih svetov obstaja namreč možnost, da tudi takrat svetniki o vsem, o čemer bi
morali biti seznanjeni niso bili. Kolege in kolegice svetnice sprašuje, če vsled tega res ni potrebno
sklicevati odbora za informiranje, naj sami povedo. Vendar pa še vedno smatra, da svetniki morajo
prejeti vse, kar je naslovljeno za njih, četudi samo v vednost, v roku 8 dni od prispelosti na
občinsko upravo.
Župan Milan Kerman je povedal, da so dobili svetniki dopis, ki je na mizi s prilogami sedaj, nikjer
pa namreč ne piše, kdaj bi morali dopis dobiti, zato ne vidi razloga za izredni sklic odbora za
informiranje.
Ivana Mesariča namreč zanima, če je to, kar so dobili svetniki na mizo res vse, kar je prispelo na
občino. Župan Milan Kerman mu je zatrdil, da je to vse, kar je prejel na občino on oz. kar je bilo
naslovljeno na njega. Ivan Mesarič je potem spraševal o tem tudi tajnico Lilijano Žižek, ki pa je
povedala, da je danes prispel dopis naslovljen na tajništvo občinske uprave, v katerem prosi civilna
iniciativa za objavo obvestila na CATV. Dopis je prinesla iz pisarne in predala županu, ki je zatrdil,
da tega dopisa ni videl in je res kot pravi, da je naslovljen na tajništvo in ne na njega kot tudi, da se
objavi na CATV. Vendar po pregledu vsebine t.i. obvestila za javnost, kar se je potem posredovalo
na CATV, piše spodaj v vednost občinskemu svetu, piše pa tudi še, da je priloga seznam, katerega
pa ni priloženega, saj je v kuverti bil vložen samo ta papir za CATV in spremni dopis. Ivan Mesarič
je dodal, da sam ve za kaj gre, sprašuje le, zakaj svetniki tega današnjega dopisa niso prejeli na
mizo. Dopis, ki je bil poslan iz Državnega zbora od predsednika gospoda Franceta Cukljatija pa ima
zelo slabo vidno spremno štampiljko, kar ga izredno moti in opozarja, da do tega naj v bodoče več
ne prihaja. Direktorju občinske uprave predlaga, da si naj v občinski upravi zadeve uredi. Moti ga
tudi dejstvo, da dopise civilne iniciative prej kot oni v občinskem svetu, dobijo novinarji, kar
nikakor ni prav. Torej tudi občani vse zvejo pred njimi.
Štefan Ferenčak osebno ni za to, da se razpravlja o pismu Civilne iniciative o odstavitvi članov
občinskega sveta. Predlaga, da se prestavi na naslednjo sejo sveta in naj se zraven pokliče člane te
civilne iniciative, saj ni produktivno enostransko razpravljati o tem.
Peter Dugar še vedno stoji za svojim predlogom, da naj se skliče odbor za informiranje, z namenom,
da bo delo in informacije konkretne in da bodo vsi v enakem položaju. Če bi se odbor sklicalo in se
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ne bi zavlačevalo,bi sedaj bile zadeve že razčiščene in bi se seja lahko nadaljevala kot se spodobi.
Strinja se s tem, da se goste, ki so prisotni na seji obravnava prej, vendar pa naj za vse veljajo
enaka pravila. Tako enostavno več ne more iti naprej.
Župan Milan Kerman se je popolnoma strinjal s tem, kar je povedal Peter Gruškovnjak – za vse
enaka pravila. Pri tem je mislil na objave na CATV, kjer to ne velja, kjer se vse objavlja brez
programskega sveta, brez da bi tudi odbor za informiranje povedal svoje. Zunanji člani odborov bi
morali biti vprašani, če se s sklicem strinjajo oz. bi morali biti pozvani poleg, ne samo člani iz
občinskega sveta, saj kot je že večkrat poudaril, nocoj na tej seji ne obstaja izredno stanje za sklic
odbora.
Valerija Žalig je opozorila prisotne, da bi se bilo potrebno držati dnevnega reda, saj se seja
praktično še ni začela. Z delom je potrebno čim prej začeti, zato predlaga čimprejšnje glasovanje o
dnevnem redu, tudi napram gostom, ki so prisotni na tej seji.
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje predloge za sprejem dnevnega reda in sicer:
1, Predlog dnevnega reda, kot je bil posredovani na vabilu za sejo.
Ugotavljanje prisotnosti, Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 11.
2, Predlog spremembe dnevnega reda s tem, da se kot 7. točka dnevnega reda uvrsti točka
POBUDE IN VPRAŠANJA, ostale točke se preštevilčijo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Peter Dugar dodaja, da se na glasovanje da tudi njegov predlog za razširitev dnevnega reda, da se
doda točka z vsebino »Pismo državnega zbora RS o prošnji za sprejem in predajo Peticija za
odpoklic članov Občinskega sveta Občine Beltinci – civilne iniciative.
Župan Milan Kerman nato razveljavi prejšnja sklepa in ponovi glasovanje in podaja nova
predloga sklepov o glasovanju dnevnega reda.
1. Predlog dnevnega reda, kot je bil posredovani na vabilu za sejo. Ugotavljanje prisotnosti.
Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 10.
Sklep št. 129/IV:
Ne sprejme se predlog dnevnega reda, kot je bil
Občinskega sveta Občine Beltinci.

posredovani na vabilu za 9. redno sejo

2. Predlog dnevnega reda s tem, da se za 6. točko dnevnega reda uvrsti točka »Pobude in vprašanja«
za to točko pa kot 8. točka Pismo državnega zbora RS o prošnji za sprejem in predajo Peticije za
odpoklic članov Občinskega sveta Občine Beltinci – civilne iniciative«.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 6.
Sklep št. 130/IV:
Sprejme se sprememba dnevnega reda 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in
sicer:
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 7. in 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi
subvencioniranje cene te storitve v letu 2008.
5. Določitev programov Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci.
6. Soglasje k podaljšanju funkcije v.d. direktorja ZTK Beltinci.
7. Pobude in vprašanja.
8. Pismo državnega zbora RS o prošnji za sprejem in predajo Peticije za odpoklic članov
Občinskega sveta Občine Beltinci – civilne iniciative.
9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 – skrajšani postopek.
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2006.
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11. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 – prva obravnava.
12. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil
predstavnikov ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.
13. Razno.
AD 1 - potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Peter Gruškovnjak je v pisni obliki podal dopolnitve zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci in sicer:
1. stran 6, 3. odstavek (AD4) se začne z: »Župan prekine Martina Duha z besedami: »Hočete
glavo ali jajca župana…povejte… hočete glavo ali jajca župana! Ter nadaljuje z repliko, da
nikoli nikogar ni odposlal od sebe z besedami, da ne bi imel časa govoriti z njim. …«
2. stran 7, drugi odstavek (AD5) se popravi in sicer:«Peter Gruškovnjak… - izpostavil je
vprašanje postavitve protihrupne ograje ob železniški progi v vasi Bratonci.«
3. stran 7, peti odstavek (AD 5) se vstavi replika Petra Gruškovnjaka k Martinu Viragu:« Peter
Gruškovnjak je podal repliko in sicer že večkrat je na sejah občinskega sveta iznesel
možnost odškodnine DARS-a v zvezi z obvoznimi cestami s čimer bi lahko cesta, katero je
omenil Martin Virag bila asfaltirana pa nihče za to ni imel posluha.«
4. stran 8, 6. odstavek (AD 5) se dopolni in sicer z besedilom:«Župan je prekinil Igorja Adžiča z
besedami: A župan ne sme do bolne matere? Jebem vam sunce! Oprostite, do bolne matere
ne sme župan?«
5. Pri sklepu št. 113/IV se dopiše, da se javni razpisi za prosta delovna mesta objavljajo na
vseh možnih medijih, ki so dostopni občanom Občine Beltinci tudi za zavode in ustanove,
katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.
Pred samim glasovanjem za dopolnitve zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci je
bilo iznešeno še vprašanje, zakaj je zapisnik te seje, ki še ni potrjeni objavljeni na internetnih
straneh občine. Služba vlade za lokalno samoupravo je že pred časom, kot je svetnike spomnil
župan Milan Kerman, posredovala predsedniku KMVVI, Petru Dugarju odgovor na podobno
vprašanje, v zvezi z zapisniki, saj ni potrebno da je le-ta sprejeti in potrjeni in da se ga zato lahko
objavi.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje. ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 131/IV:
Sprejme se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se le-ta dopolni
in sicer:
6. stran 6, 3. odstavek (AD4) se začne z: »Župan prekine Martina Duha z besedami:
»Hočete glavo ali jajca župana…povejte… hočete glavo ali jajca župana! Ter nadaljuje z
repliko, da nikoli nikogar ni odposlal od sebe z besedami, da ne bi imel časa govoriti z
njim. …«
7. stran 7, drugi odstavek (AD5) se popravi in sicer:«Peter Gruškovnjak… - izpostavil je
vprašanje postavitve protihrupne ograje ob železniški progi v vasi Bratonci.«
8. stran 7, peti odstavek (AD 5) se vstavi replika Petra Gruškovnjaka k Martinu Viragu:«
Peter Gruškovnjak je podal repliko in sicer že večkrat je na sejah občinskega sveta
iznesel možnost odškodnine DARS-a v zvezi z obvoznimi cestami s čimer bi lahko
cesta, katero je omenil Martin Virag bila asfaltirana pa nihče za to ni imel posluha.«
9. stran 8, 6. odstavek (AD 5) se dopolni in sicer z besedilom:«Župan je prekinil Igorja
Adžiča z besedami: A župan ne sme do bolne matere? Jebem vam sunce! Oprostite, do
bolne matere ne sme župan?«
10. Pri sklepu št. 113/IV se dopiše, da se javni razpisi za prosta delovna mesta objavljajo
na vseh možnih medijih, ki so dostopni občanom Občine Beltinci tudi za zavode in
ustanove, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.

AD 2 - Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
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Župan Milan Kerman je preden se je prešlo na pregled vsebine zapisnika 8. redne seje povedal, da
se je potrdilo tisto, o čemer je zadnjič govori, da nikogar nikamor ni pošiljal, kot so potem mediji
nepravilno prezentirali in zapisali v časopisju. Zato prosi prisotne predstavnike medijev, da to
prekličejo v medijih, kjer je bilo to iznešeno.
Peter Gruškovnjak je na izvajanje župana Milana Kermana podal repliko, saj iz njegovega izvajanja
izhaja, da naj bi sam dajal informacije medijem, kar odločno zanika. Predstavnik Vestnika gospod
Jerše Milan vsakokrat iz seje predčasno odide in ne ostane do konca seje in potem zapiše kot je pač
zapisano. Glede na to, da je bil izzvan prosi, da se vsi posnetki sej hranijo v studiu, saj naj bi
posnetek 7. redne seje manjkal. Tajnica Lilijana Žižek je povedala, da hrani vse posnetke v svoji
pisarni, v tajništvu.
Stanko Glavač na vsebino zapisnika 8. redne seje na strani 8 (4. odstavek) predlaga, da naj se
popravi pri njegovi razpravi, besedilo, ki naj pravilno glasi:« da ne bodo večni dvomi« in ne obratno.
Ivan Mesarič pri AD 9, kjer je bilo govora o pobudi za dovozno cesto v k.o. Melinci (odkup
zemljišča), se naj dopiše, da na dopisu, ki so ga prejeli svetniki ni bilo datirke, torej odtisnjene
spremne štampiljke, kdaj naj bi ta vloga za odkup prispela na občinsko upravo.
Ostali prisotni na vsebino zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli
nobenih pripomb, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 132/IV:
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se:
1. na strani 8 (4. odstavek) se naj pri razpravi Stanka Glavača popravi besedilo, ki
pravilno glasi: »… da ne bodo večni dvomi« in ne obratno.
2. pri AD 9 zapisnika se naj pri razpravi o odkupu zemljišča v k.o. Melinci zapiše, da na
dopisu predlagatelja za odkup ni bila odtisnjena spremna štampiljka občinske uprave,
o tem, kdaj naj bi vloga prispela na sedež občine.

AD 3 - Realizacija sklepov 7. in 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Pri tej točki dnevnega reda je župan Milan Kerman pregledal vse sklepe, ki so bili sprejeti na
zadnjih dveh sejah občinskega sveta in sicer na 7. in na 8. redni seji. Podal je odgovore glede
realizacije sklepov teh sej. Seveda se je upoštevala pri sprejetju zapisnika 7. redne seje, da se
dopiše pri sklepu št. 113/IV besedilo, da objava razpisov za prosta delovna mesta na vseh možnih
medijih, ki so dostopni občanom Občine Beltinci, velja za vsa podjetja oz. zavode in ustanove,
katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci.
AD 4 - Soglasje k določitvi cene storitve
subvencioniranje cene te storitve v letu 2008

pomoč

družini

na

domu

in

določitvi

Na seji sveta je bil kot gost, predstavnik Centra za socialno delo Murska Sobota, gospod Žekš, k je
prisotnim pojasnil predlog cene storitev pomoči družini na domu za leto 2008, katere izvajalec CSD
Murska Sobota obračunava na podlagi Pravilnika za oblikovanje socialno varstvenih storitev.
Občina Beltinci na podlagi 14. člena Odloka daje soglasje k določitvi teh cen. Cena vključuje
stroške dela, stroške materiala in storitev. Izvajalec CSD Murska Sobota pa pri predlogu cene ni
vključil stroškov amortizacije, stroškov investicijskega vzdrževanja in stroškov financiranja.
Ekonomska cena ene ure storitve je sestavljena iz stroškov vodenja, stroškov za neposredno
socialno oskrbo uporabnika, kar skupaj znese 17,59 erov. Subvencionirana cena ene ure storitve,
ki jo bodo plačevali neposredni uporabniki te storitve je 5,65 evrov (v letu 2007 je bila ta cena 5,20
evrov). Razliko do cene storitve do uporabnika 11.31 evrov, to je 5,66 evrov Občina Beltinci na
podlagi določil državnega pravilnika priznava kot subvencijo k ceni storitve pomoči družini na
domu in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva. Letna
višina sredstev, ki jih bo morala občina zagotoviti izvajalci te socialnovarstvene storitve je
25.337,04 erov. V mesecu novembru 2007 je bilo skupaj 12 uporabnikov te storitve pomoči iz
območja občine Beltinci.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlog sklepa, ki
mora biti sprejeti na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu in 14. člena Odloka na glasovanje.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 133/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k s strani Centra za socialno delo Murska Sobota
določeni ceni 1 ure storitve pomoči družini na domu na območju Občine Beltinci za leto
2008, sestavljeni iz stroškov vodenja v višini 6,28 evrov in stroškov za neposredno socialno
oskrbo uporabnika v višini 11,31 evrov – skupaj v višini 17,59 evrov.
Subvencionirana cena 1 ure storitve omoči družini na domu, ki jo bodo plačevali neposredni
uporabniki te storitve je 5,65 evrov. Razliko do cene storitve do uporabnika 11,31 evrov, to
je 5,66 evrov in stroške vodenja 6,28 evrov/uro bo Občina Beltinci pokrivala iz občinskega
proračuna.
Župan Občine Beltinci je pooblaščen za podpis pogodbe med Občino Beltinci in Centrom za
socialno delo Murska Sobota o opravljanju storitev pomoči družini na domu za leto 2008, iz
katere bo izhajala obveznost občine zagotovitev finančnih sredstev v višini 2.111,42 evra
mesečno za izvajanje storitve pomoč družini na domu v letu 2008 in s katero bodo urejene
druge medsebojne pravice in obveznosti.

AD 5 - Določitev programov Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci.
Na podlagi določil 31. člena Zakona o vrtcih je VVZ Vrtec Beltinci ustanoviteljici Občini Beltinci
posredoval predlog za zvišanje ekonomske cene programov vrtca in novi izračun stroškov staršev za
programe vrtca mesečno po plačilnih razredih. Izračun ekonomske cene je pripravljen v skladu z
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je v
uvodu pojasnila ravnateljica Vrtca Beltinci, gospa Miroslava Šömen. Predlog povišanja ekonomske
cene programov vrtca je tolikšen kot to zahteva spremenjena plačna zakonodaja, dodatne zaposlitve
in rast materialnih stroškov. V VVZ Beltinci je zaposleno 48 delavcev. V šolskem letu je vključenih
v vrtec 250 otrok, od tega je 11 otrok iz drugih občin. Največ otrok je v plačnem razredu 1, 2, 3 in
4, najmanj pa v 7 in 8 plačnem razredu. Cena na otroka z živili znaša 358,337 evrov, kar 82 % v tej
ceni predstavljajo stroški dela. Staršem se odtegne pri odsotnosti otroka le strošek živil – fiksni
stroški torej ostanejo. Povišan prispevek staršev staršev bo ob povišanju ekonomske cene v prvem
plačnem razredu 0,6 evra in v osmem plačilnem razredu 4,80 evrov. Vrtec je po besedah
ravnateljice posloval v preteklem letu skrbno, z racionalnim ravnanjem so poslovno leto zaključili
pozitivno. Uresničili so vse zadane cilje in naloge. Da bi se torej stroške poslovanja vrtca lahko
pokrili, predlagajo zaradi planiranega povišanja predvsem stroškov dela in upoštevaje izhodišča za
pripravo proračunov za leto 208 povišanje ekonomske cene iz sedanjih 352,00 evrov na 358,00
evrov, tako znaša indeks rasti ekonomske cene na trenutno veljavno 101,70. V novo ekonomsko
ceno so vključeni vsi planirani stroški dela, materialni in nematerialni stroški ter stroški živil do
konca leta 2008 razen dodatnih stroškov dela. V drugih občinah so naši otroci vključeni v vrtce v
Murski Soboti, v vrtcu Lavra, v Črenšovcih, Odrancih, Gornji Radgoni, Puconcih, Veržeju,
Razkrižju, Grosuplju, Ljubljani, Kočevju.
Stanko Glavač je povedal, da pri vsem tem se lahko še vedno tolaži, čeravno to ni najboljša tolažba,
da je največ otrok v plačnih razredih, ki so najnižji, torej lahko se vprašamo, kako so plačno
sposobni naši občani in kakšen finančni standard je v občini. Vsako leto se je potrebno ukvarjati s
to tematiko, vendar pa če občinski svet dvig cene ne bo potrdil, bo občina tako ali tako morala to
razliko iz občinskega proračuna plačati. Potrebno bi bilo, kot je bilo že pred leti omenjeno, dati
pobudo državi, da naj ona prevzame financiranje vrtcev. Občina dejansko nosi ves rizik, kar je res,
je še dodal. Poleg tega je bilo to že, kot mu je podal obrazložitev župan Milan Kerman izneseno na
združenju občin Slovenije,vendar na tem področju ne kaže najbolje, saj ni ustreznega posluha.
Župan je ravnateljici zaželel veliko uspeha tako poslovnega kot vzgojnega, da bo občina še naprej
tako ponosna na svoj Vrtec kot doslej. Ravnateljica Miroslava Šömen je vsem prisotnim prenesla
voščilo malih in velikih iz Vrtca Beltinci ob bližajočih se praznikih in se zahvalila za podporo.
Nadaljnje razprave prisotnih ni bilo, zato je župan Milan Kerman dal predlog sklepa na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 134/IV:
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog sklepa o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačil staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2008.
Nova ekonomska cena programov Vrtca Beltinci v višini 358,0 evrov na otroka mesečno, kar
pomeni povišanje za 1,70 %, se začne uporabljati od 01.01.2008 dalje.

AD 6 - Soglasje k podaljšanju funkcije v.d. direktorja ZTK Beltinci
Dr. Szepessy Nikolaj, predsednik Upravnega odbora ZTK Beltinci je pristnim obrazložil sprejete
sklepe, ki jih je le–ta sprejel na svoji 16. redni seji, ki je bila 12.12.2007. Upravni odbor ZTK
Beltinci na podlagi tega, ker prijavljena kandidatka ni izpolnjevala razpisih pogojev za zasedbo
razpisanega delovnega mesta direktorja ZTK Beltinci, predlaga občinskemu svetu, da se funkcija
v.d. direktorja ZTK Beltinci podaljša g. Nikolaju Szepessyju do imenovanja direktorja na podlagi
ponovnega razpisa, vendar največ za dobo enega leta.
Nadalje je še povedal, da to t.i. »nategovanje« okrog zavoda in igranje slepih miši traja že predolgo
in presega meje vsega dovoljenega in presega tudi meje dobrega okusa. Dobro vsi vedo, s kakšnim
namenom je bil ustanovljen ZKT Beltinci in da se do pred časa nihče od občinskega sveta kot tudi
ne od uprave, ni vtikal oz. vmešaval v njihovo delovanje. Potem pa kar naenkrat na eni od političnih
koordinacij eksplodira, češ da v.d.-jevstvo ni legalno in se potem poskuša situacijo rešiti s tem, da
se v.d.-jevstvo prenese na njega, vendar pa ugotavlja, da so se od takrat začele z zavodom plesti
različne politične igre, kar nikakor ni v redu. Kljub temu seveda, da je zavod dobro posloval, da se
je obisk turistov povečal za 30 % obisk, kot tudi je zavodu uspelo pridobiti določena sredstva na
večjih projektih (projekt Dol po Muri, projekt Mlinarska pot, organizacija Festivala praženega
krompirja in odprtje muzeja zgodovina zdravstvene medicine). Moti ga tudi dejstvo, da zavod nikoli
ni od strani občinskega sveta prejel nobene spodbudne besede, niti priznanja, da so dobro delali,
niti nobene ideje, kako v bodoče, te t.i. »igrice« so se kuhale v njihovih kuhinjah, so izredno porozne
in preden so se zavedali, so prišle tudi do članov upravnega odbora ZTK Beltinci. Nadzorne opcije
oz. obveščevalna služba pod narekovaji so jih zelo natančno obveščale kako in kaj je z Zavodom in
tako prisotne sprašuje s kakšnim srcem-ali je bilo dovolj čisto, so ga potemtakem predlagali za
občinsko priznanje v avgustu mesecu in mu priznanje tudi podelili. Navedel je tudi primer nekega
kralja, ki je imel navado, da je preden je svoje žrtve sesul, jih je povzdignil in šele nato uničil; meni,
da je tudi tu namen enak. Vendar pa dr. Szepessyi Nikolaj meni, da je potrebno ta vozel čim prej
presekati, zato javno odstopa od vseh funkcij, ki jih je opravljal v ZTK Beltinci in članom
občinskega sveta podaja platno in škarje in naj sami vodijo zavod kot ga znajo in vedo. Dodaja pa
še, da so imeli velike načrte še v prihodnosti, nadaljevati so želeli z odprtjem medicinskih zbirk,
postaviti so želeli še dodatno zbirko v dogovoru z urarji, vendar pa bodo sedaj raje šli v kraje, kjer
jih bodo sprejeli z odprtimi rokami in kjer jih ob proslavi nadzorni odbor ne bo spraševal zakaj je
pogostitev pripravila ena opcija in zakaj ne druga. Vsem prisotnim želi prijetne praznike in mirno
vest.
Župan Milan Kerman je prisotne spomnil, da funkcija v.d.-jevstva poteče 12. januarja 2008. Res je,
da so zahteve za postavitev direktorja zavoda zelo visoke, plačni razred pa je izredno nizek, kar se je
tudi potrebno zavedati, je še dodal dr. Szepessyi. Njegova odločitev je dokončna in zato bo potrebo
zadevo nemudoma vrniti Upravnemu odboru ZKT Beltinci.
Peter Gruškovnjak, ki je predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in
turizem mora povedati, da s čudnimi občutki sprejema odločitev gospoda dr. Nikolaja Szepessyja in
njegove do sedaj izrečene besede. Spoštuje njegovo odločitev, če se je tako odločil. Zahvaljuje se mu
za dosedanje opravljeno delo. Odbor je o tem tudi razpravljal na svoji zadnji seji in skupaj so iskali
pot in skupne točke so tudi poskušali najti. Res pa je, da to, kar je bilo v preteklosti ni mogel
vplivati na kriterije, ki so otežkočali izvedbo razpisov in prijavljenih kandidatov.
Tudi je dr. Nikolaj Szepessyi še povedal, da ga je izredno motilo tudi to, kar je povedal tudi na
odboru za gospodarstvo, podjetništvo in drobno gospodarstvo in turizem, da je občinski svet poslal
ZTK-ju revizijo v vlogi Nadzornega odbora.
Vendar pa je Peter Gruškovnjak dodal, da je NO samostojni organ in da se v njihovo delo ne bo
vtikal. V imenu članov odbora se dr. Nikolaju Szepessyju zahvaljuje za dosedanje delo in upa, da
bo na tem področju še aktiven.
Po razpravi je bilo zavzeto skupno stališče vendar o tem ni bilo glasovano, da Upravnem odboru
ZTK Beltinci zadeva v zvezi z imenovanjem direktorja zavoda oz. v.d.jevstvom vrne v odločanje
Upravnemu odboru.
Sledi 15 minutna pavza.
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AD 7 - pobude in vprašanja
Igor Adžič je v pisni obliki občinski upravi predal dve pobudi in sicer:
1. Dom starejših v Beltincih je pred vselitvijo varovancev. Občina doslej za največjo pridobitev kraja
ni prispevala ničesar. Predlaga, da Občina Beltinci pristopi k smiselni prometni ureditvi zdajšnje
povezovalne ceste Mladinska ulica – Ravenska ulica med cerkvijo in samim domom. Smiselna
ureditev naj bi bila zaprtje oz. delno odprtje te poti samo za potrebe doma, morda tudi ureditev
potrebnih parkirišč.
2. Občinska uprava naj v sodelovanju z Komisijo za statutarna in pravna vprašanja nemudoma
pristopi k izdelavi Odloka o poimenovanju ulic. Potreba se izkazuje zaradi predvidenih novih
stanovanjskih naselij oziroma ulic v kraju Beltinci.
Stanko Glavač je glede na drugo pobudo Igorja Adžiča povedal, da je KS Beltinci že dala pobudo v
pisni obliki in direktor občinske uprave je to že nekaj razčiščeval, KS je to že opravila in besedo je
dobil v nadaljevanju gospod Smodiš Venčeslav, ki je dodal, da imena ulic niso bila predlagana,
potrebno pa je pripraviti celovit odlok, sama procedura za ureditev tega področja je bila
posredovana v odgovoru tudi že svetu KS Beltinci. Tako da se tudi to področje bo uredilo.
Ana Nerad daje pobudo za uvedbo štipendij za študente. Prav tako je zasledila, da je bil nek projekt
– z lokalno oskrbo hrane do zdravja, ki ni realiziran že iz 2006 in jo zanima, zakaj to ni bilo
realizirano. Nadalje jo zanima zakaj je prišlo do zamika pri dokončanju del na kolesarski stezi LipaBeltinci – meni, da če je krivda pri izvajalcu, naj se uredi, da bo le-ta ustrezno sankcioniran. Glede
projekta Mlinarska pot na Melincih je že pred časom imela idejo za ureditev poti, v dobesednem
pomenu, poti ob Muri, ki bi omogočile povezovanje, rekreacijo in tudi ureditev obrežja od
Dokležovja do Melinec in naprej. Poleg tega je že imela tudi idejo pred časom za ureditev
zelenjavnega vrta, ki bi tam lahko tudi nastajal na tisti parceli v k.o. Melinci, vendar iz tega še do
sedaj ni bilo nič.
Ivana Mesariča zanima glede Doma starejših, ki je že v fazi dokončanja in ki je lahko pravi biser
arhitekture v središču Beltinec in ga zanima, koliko sredstev je Občina Beltinci namenila zanj.
Drugo vprašanje pa je naslovil direktno na župana, saj je pred časom gledal oddajo, kjer je župan
imel intervju in mogoče se mu je takrat zareklo, ko je rekel, da ga svetniki onemogočajo, omenil naj
bi nemogočo adaptacijo vrtca, prepozno sprejeti proračun za leto 2007.
Srečko Horvat je že na prejšnji seji postavil vprašanje, koliko je občina v prejšnjih 4-ih letih
pokasirala z reklamami za izdajo občinskega informativnega glasila. Drugo vprašanje pa je vezano
na objave zapisnikov delovnih teles občinskega sveta. Namreč že od oktobra naprej na internetu ni
zapisnikov odborov in komisij, ki jih je bilo v tem času kar precej. Glede na pobudo, ki jo je podala
v zvezi s štipendiranjem naših študentov, kar je omenjala svetnica Ana Nerad – izobraževalne
fundacije namreč se zelo trudijo in so kar uspešne na tem področju – sodeluje tako Mestna občina
Murska Sobota, dogovori se izvajajo tudi z občino Moravske Toplice. Dobro bi bilo, če bi k temu
pristopila v letu 2008 tudi Občina Beltinci.
Poleg tega pa še opozarja na pločnike v Dokležovju, ki so v groznem stanju, da ni mogoče po jih
hoditi. Zaradi tega je že prišlo do nesreč v prejšnjem tednu, zato poziva župana in občinsko upravo,
da naj bi vsaj pred zimo jih tako uredili, da bi vaščani Dokležovja in ostali pešci lahko normalno
hodili po njih in tako bi bilo tudi poskrbljeno za večjo varnost.
Simon Horvat ima pobudo za občinsko upravo, da naj pošlje Ministrstvu za promet in zveze,
gospodu ministru zahvalo za uresničitev napovedi glede umestitve zapornic, kar se je zgodilo že
pred 18. decembrom 2007.
Ferenčak Štefan je že pred časom dal pobudo za sprejem študentov naše občine pri županu Občine
Beltinci – torej diplomantov ob koncu letošnjega ali v začetku prihodnjega koledarskega leta. Ta
sprejem bi bil nekaka nadgradnja oz. zaključna faza stimuliranja naših študentov.
Gruškovnjak Peter se strinja z razpravo Simona Horvata dodatno pa daje pobudo, da naj se v k.o.
Bratoncih zadnja ulica na desno iz smeri proti Dokležovju iz varnostnih razlogov zapre cesta za
promet. Nadalje postavlja še vprašanje, ali je znano podjetje županu ali občinski upraiv, ki opravlja
neke meritve za eventualne preselitve podjetja na območje pri industrijski coni (silosi v Lipovcih).
To naj bi bila, kot je slišal firma Luka Koper in pričakuje od občinske uprave in župana, da
svetnike o takih in podobnih stvareh, če je seveda vedela o tem, obvezno obvešča, saj neuradno in
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po ulicah marsikaj slišijo in ne vedo, če naj govoricam verjamejo ali ne. Poleg tega mnogi
potencialni investitorji vidijo na tej lokaciji pri silosih v Lipovcih priložnost razvoja svoje dejavnosti
ravno zaradi avtoceste, železnice. Dodatno pa je še spomnil na svojo pobudo, ki jo je postavil pred
dvema sejama kako je z zadevo glede gradu Beltinci, takrat je namreč bilo povedano, da bo župan
se udeležil z poslancem gospodom Jožetom Horvatom obiska na ministrstvu in zanima ga, kako se
je razgovor o tem končal.
Martin Duh je podal predlog za ureditev ceste, ki pelje na relaciji Beltinci-Melinci-Krapje-Ljutomer
in ki je v občinski lasti in občina v 10-ih letih odkar se je iz krajevne preimenovala v občinsko, ni
vložila niti enega kamna vanjo. Torej je celotno breme na ramenih KS-a. Cesta tudi seka reko Muro
in je na območju k.o. Melinci, kjer je potem rečno plovilo brod, ki je tudi v lasti KS-a in KS tudi že
več kot 10 let izvaja služnost, dela z brodom opravlja za občino brezplačno, občina sicer daje
brodarja preko programa javnih del, vendar pa le-ta ne zadošča za vso število ur, ki jih mora
opraviti. Župan naj stopi v kontakt z vodstvom KS Melinci in naj se pomeni o tem. Predlaga dve
stvar in sicer: občina naj odkupi brod in potem uvede režim brodarjenja, vzdržuje cesto in brod,
občina pav tako naj plača pregled in morebitno rekonstrukcijo broda. Poleg tega ga zanima, če bo
občina kot je župan povedal javno v kapeli na Melincih v času volitev, da bo občina plačala 30 %
zdajšnje investicije – torej montažo grelne naprave.
Ivan Mesarič je bil presenečen, ker se državni svetnik Rudi Cipot in državni svetnik, g. mag. Mitja
Slavinec nista udeležila nocojšnje seje, čeravno sta bila vabljena. Župan mu je odgovoril, da sta se
oba opravičila, ker sta nujno zadržana oz. imata druge obveznosti. Torej pa županu Ivan Mesarič
sugerira, da pa bi bilo dobro, da pa drugič sigurno prideta na sejo sveta.
Stanko Glavač je glede na predlog Simona Horvata iz ene od prejšnjih sej, ko je predlagal obnovo
sakralnega objekta v smeri proti Lipi – obnovo križa, da če je občina na tem področju kaj uredila.
KS Beltinci bo tudi sodelovala pri tem postopku, vendar pa naj se postopek sproži od strani
občinske uprave – tudi krajani namreč pričakujejo, da se to uredi. Župan Milan Kerman je dodal,
da je križ v privatni lastnini in bi bilo dobro, če bi torej lastnik prvi v pisni obliki poslal na občinsko
upravo pisno zahtevo, da se potem izvede razgovor in pogovori o obnovi le-tega.
Župan Milan Kerman je prisotnim razpravljalcem podal odgovore na njihova vprašanja in sicer,
glede … se bo proučilo zadevo na Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, glede
preimenovanja ulic se bo tudi zadeve urejalo. Občina Beltinci je v dogovoru z skladom RRA Mura
glede štipendiranja naših študentov, glede projekta z lokalno prehrano do zdravja, sam vpogleda v
to nima, baje pa projekt teče, dodaja Ivan Mesarič. Glede kolesarske steze Lipa-Beltinci se zadeve
skupaj z državo urejajo, izostanek je pa iz razloga, ker ima država še svoje obveznosti kar mora
narediti in to se bo naredilo sočasno skupaj z dokončanjem ceste. Glede projekta Mlinarska pot, ki
je sofinanciran iz evropskih sredstev in so pač zadeve na tem področju znane, projekt se mora
voditi točno kot in za kar je bil prijavljen, to kar se je uredilo sedaj je bila začetna faza, projekt pa
se nadaljuje. Glede pomoči občine pri gradnji doma starejših v Beltincih, pa je bil pred časom z
gospodom poslancem pri gospodu župniku inbilo je dorečeno da bodo informacijo dali ko bo
dokončno znali kako in kaj, sredstva sicer še niso bila dan. Nadalje je tudi prisotnim pojasnil, da je
na takratni oddaji, ki je sedaj tako sporna govoril o marsičem in marsikaj tistega je bilo tudi izvzeto
oz. izrezano. Govoril je takrat pač, da ni pravočasno bil sprejeti proračun, da bi se lahko šlo v
razpise pravi čas in tudi je podal odgovor na vprašanje, kaj od zastavljenega v letu ni občina izvedla
oz. naredila.
Znesek za reklame pri izidu informativnega glasila nima, bo podal informacijo na naslednji seji,
glede pločnikov v Dokležovju bo preveril pri gospodu Senici. Glede zahvale ministru in gospe
Fundakovi bo občinska uprava poslala v teh prazničnih dneh. Prav tako bo ureditev v prihodnosti
paralelnih poti ob železnici v sklopu elektrifikacije železnice Pragersko-Hodoš, kjer bo javna
razprava razpisana od 22.12.2007 do 21.01.2008. Pred leti se je namreč dal že zahtevek za te
prehode, da naj se jih vse zapre in naj se ob železnici naredi pot med Bratonci in Dokležovje, to je
bila pred leti že zahteva in pobuda za ureditev le-tega. Kot je o tem dodal tudi Venčeslav Smodiš je
bila od strani občinske uprave dana pobuda oz. predlog in sicer tudi pri ostalih se je pogojevalo z
nadomestnimi povezovalnimi potmi in seveda tudi namestitev protihrupnih ograj. Protihrupne
ograje se naj zahtevajo z državno nepokorščino, če ne bodo ob elektrifikaciji proučili tudi te študije.
Nadalje župan daje odgovor glede industrijske cone pri Lipovcih – pri silosih, uradno ob tej
priložnosti ne more povedati, kar pa je izvedel Peter Gruškovnjak pa je nekaj, kar si on razlaga po
svoje. Vendar pa je le-ta pojasnil, da če potekajo bilo kakšne izmere in župan zanje ve, bi moral o
tem seznaniti tudi občinski svet. Vendar pa izmer namreč še ni bilo izvedenih. Poleg tega je župan
še dodal, da v občino prihajajo razno razni investitorji, ki teren proučujejo in tako uradno ni nihče
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še dal dokumentacije, da se to res izvaja, vendar pa ta zemljišča niso občinska last, če pa so kmetje
dali soglasje, da lahko nekdo tuj dela izmere, pa je to na njih samih.
Glede gradu je župan povedal, da sta z gospodom poslancem Horvatom Jožetom bila pri ministru in
da le-ta še do takrat ni odprl kuverte, da bi zadevo proučil. Sta pa mu ob takratni priložnosti
zadevo dodatno razložila, vendar pa je uradno stališče sodišča še vedno, kar je tudi minister
potrdil, da je grofica bila naša državljanka in da je treba to spoštovati, od novembra, kar sta bila z
poslancem pri ministru pa do sedaj pa tudi UE Murska Sobota odgovora še ni prejela nobenega,
kajti občina v tem postopku ni stranka.
Glede otvoritve brežne hiše v Ižakovcih pa je gospodu Adžiču pojasnil, da je bila tam takrat, ko naj
»nihče od občinskega sveta« ne bi bil vabljen, le tiskovna konferenca, ki je obvezni del projekta in ki
vključuje tako poleg konference tudi srečanja z partnerji in mediji in ta vmesna poročila se tako
predstavijo na teh konferencah. Občinski svet pa bo sigurno vabljen na koncu, ko bo projekt
končan. O tem je seznanil tudi prisotne na zadnji seji odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno
gospodarstvo in turizem. Seveda se je Ivan Mesarič strinjal z obrazložitvijo gospoda župana, vendar
pa takrat ni bilo na odboru govora o otvoritvi brežne hiše, ampak le o tiskovni konferenci in to je
velika razlika.
AD 8 - Pismo državnega zbora RS o prošnji za sprejem in predajo Peticije za odpoklic članov
Občinskega sveta Občine Beltinci – civilne iniciative
Pri tej točki dnevnega reda so svetniki prejeli pismo Državnega zbora RS, ki ga je podpisal
predsednik France Cukljati in ki se nanaša na posredovanje dveh sporočil za javnost civilne
iniciative za odpoklic članov občinskega sveta Občine Beltinci.
Ivan Mesarič je izrazil začudenje, da nihče o tem še ni nič povedal doslej in da mu je kot svetniku
žal, da se energija naših ljudi troši za take stvari. Delno so o tem razpravljali tudi že na odboru za
proračun in finance in je takrat na tisti seji član odbora in svetnik Marjan Maučec vprašal župana,
češ naj mu pove, če so svetniki res krivi in sam se zaveda, da je dobil mandat od občanov občine
Beltinci in od vsega začetka dela po svoji vesti, dobro včasih sicer je nagajiv, vendar pa ga večina že
pozna in občanki in občani tudi, vendar pa meni, da se stvari peljejo v dobri smeri in res je mogoče
tudi to, da vse vedno gladko tudi ne gre, saj pa kje pa je vse enostavno. Kar pa še hoče povedati, da
ni problem občinski svet, ampak so dali županu dobre sklepe in koliko ur bi morali delati na
občinski upravi, da bi vse te sklepe uresničili, v to bi se moralo poglobiti teh 2028 podpisnikov, ker
tudi tu je vprašljivo, kako je te podpise civilna iniciativa zbirala, ker je slišal marsikaj. Občina je
nazadovala ob že dveh županih, ob četrtem mandatu svetnikov, ki potemtakem niso dovolj
prepričljivo opravljali svoje funkcije, saj bi tudi vse te sprejete sklepe morali nadzirati skozi njihovo
realizacijo oz. ali je župan in občinska uprava vse sklepe realiziral oz. izvršil. Dejstvo je tudi, da je
pred županom velika naloga, izpeljava največjega projekta doslej – izgradnja kanalizacije in kot se
bo videlo tudi pri sprejemu proračuna za leto 2008 in občinski svet ni kriv nič, če kdo jemlje krivdo
nase, si jo naj jemlje, sam se krivega ne čuti. Če bo župan kot si je zadal izgradnjo kanalizacijo j
tudi izpeljal s temi sredstvi kot predvideva, potem vsaka mu čast. Občinska uprava skupaj z
županom mora izvrševati sklepe občinskega sveta, če pa jih izvršuje bolj ali manj uspešno je pa že
druga stvar. Poleg tega bo moral župan biti v tem prihajajočem kot tudi nadaljnjih letih predvsem
tudi delavec, ne samo vodja občine, da ima veliko spoštovanje in upa, da ga mu ne bodo vzeli. Če
bo proračun izpeljal, kot si ga je zastavil bo v redu, če ne pa bo problematično in to je tukaj
bistveno in tako če se bo izvedla in začela graditi kanalizacija bodo potem občani srečnejši, svetniki
pa bolj spoštovani.
Gruškovnjak Peter se kot eden izmed 18 izvoljenih članov občinskega sveta sprašuje, če so res vsi
ti, ki so peticijo podpisali res bili tudi na volitvah in tudi je vprašanje, kako so podpisnikom zadeve
razlagali aktivisti, oz. vodje civilne iniciative. Sam kot eden od treh na novo imenovanih članov v
občinski svet od njihove politične stranke SDS se nikakor ne čuti krivega za stvari, ki se niso
dogajale oz. za ne razvoj občine, ki traja že več kot 12 let. Ne ve, kaj se je dogajalo v občinskih
svetih v prejšnjih mandatnih obdobjih in meni, da aktivisti s to peticijo kritizirajo svoje preteklo
nedelo in nezadovoljstvo kot pa sedaj njihovo, ki so čisto na novo v tem občinskem svetu. Meni
tudi, da bi tako župan kot direktor občinske uprave do te peticije morala zavzeti določeno stališče
oz. povedati tudi svoje mnenje. Naj povesta ali je v skladu tako početje, ali so temelji za ustvarjanje
nezadovoljstva med občani. Kajti nekako ne razume kako lahko (navaja samo primer) je nekdo iz
Lipe upravičen sovražiti nekoga iz Dokležovja. Tudi aktivisti, ki so pričeli z tem početjem, bi morali
vzpostaviti komunikacijo tudi z njimi. Zato je nujno, da se odbor za informiranje v tej zadevi
nemudoma skliče, saj jih tudi v njihovi stranki to izredno moti, saj so bili vedno pripravljeni na
dialog in zato so že pred časom predlagali, da se nameni vsaki stranki določen prostor, kamor
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lahko občani pridejo in se pomenijo in se tudi pogovorijo, pokritizirajo ali pohvalijo njihovo delo.
Poleg tega zahteva, da se občinskemu svetu jasno pove, kaj le-ta ni naredil oz. katere razvojne
programe ni podprl, da se občina ne more razvijati oz. da je podprl tiste vsebine, ki bi rušile
predloge župana.
Ana Nerad je pozdravila civilno iniciativo in jih poziva, da postavijo vprašanja, da jim naložijo dela,
da povedo, s čim niso zadovoljni, naj se obrnejo direktno na njih, če res niso vzgojeni, lahko imajo
izobraževanje na temo komuniciranje. Vsi člani občinskega sveta so bili legitimno izvoljeni, na
neposrednih volitvah in obžaluje, da bo šla iz tega občinskega sveta, ker ne želijo delati. Sama je
kandidirala za to, ker želi občini in njenim občanom le dobro in zato jih javno poziva, da ji povedo,
kaj ni naredila v redu in v prid svoje občine in občanov. Zaenkrat sama še ni slišala, da bi delali v
občinskem svetu proti razvoju občine, sprejeli so določene sklepe, v proračunu pa se potem kar na
lepem denar, ki je bil namenjen za izgradnjo kanalizacije nekako prekanalizira oz. se ga
prerazporeja med druge postavke, ki niso tako pomemben kot izgradnja kanalizacije, pa se
sprašuje, zakaj temu tako. Poziva vse k združitvi in ne k razdruževanju tudi ob teh bližajočih se
praznikih.
Tudi Valerija Žalig se je strinjala s predgovornico, da bi bilo res dobro opraviti kakšno izobraževanje
na temo komuniciranja, ker vsem to izredno primanjkuje. Ana Nerad pa je dodala, da na to
izobraževanje prav tako mora biti prisoten voditelj sej, ne le oni sami.
Roman Činč je podal tudi svoje mnenje oz. stališče v zvezi s to peticijo. Povedal je, da se sicer vsem
zdi, da je vse lepo in prav s tem občinskim svetom, vendar pa bo navedel tri sporne stvari, za katere
meni, da so ključ vsega nastalega problema. Prisotne je najprej spomnil na eno izmed začetnih sej
tega mandata, ko se je oblikovalo delovna telesa občinskega sveta. Naj se spomnijo, kako so se
komisije sestavljale, glede na to, kakšen je bil volilni rezultat na volitvah, vse skupaj ni bilo niti
malo podobno volilnemu rezultatu oz. temu, da naj bi se mandati v delovnih telesih porazdelili
glede na volilni rezultat. Sprašuje torej prisotne ali so spoštovali voljo volivcev, misli, da niso
spoštovali niti svojih lastnih kot tudi ne volivcev drugih svetnikov, ki tako niso dobili sploh nobene
priložnosti, da bi bili v komisijah ali odborih in to je mogoče že en razlog za nezadovoljstvo občanov.
Nadalje je spomnil na to, kako sporno je sprejemanje odločitev, kako se vedno nekateri trije
svetniki oddaljijo na hodnik in po tem pridejo nazaj – t.i. koalicijski sestanek naredi pri glasovanju
potem svoje. Ljudem, ki seje spremljajo bi bilo potrebno bolje argumentirati stvari, torej zakaj so
nekatere zavrnjene oz. zakaj so v končni fazi sprejete. Tretja stvar pa je v tem, da se v vseh teh letih
politika ni naučila ljudi voliti, saj je na listah nenormalno število list, strank, skupin, da je potem
lahko samo prvi izvoljen, ki je napisan na listi, kako pomembni so preferenčni glasovi, da dobiš
mandat, to marsikateri občan ne ve. Torej, če bi občani znali voliti oz. bi poznali podrobno in dobro
naš volilni sistem, bi potem verjetno tudi izid volitev bil drugačen. Naj se liderji strank napišejo
enkrat na zadnje mesto na listah in se bo potem pokazalo, če bodo prišli v svet ali ne.
Martin Duh je takoj Romanu Činču podal repliko, saj je povedal, da se je na teh volitvah sam
napisal na zadnje mesto na listi in je preskočil vse in je sedaj v občinskem svetu. Opozoril pa je
prisotne, da se pri tej točki razpravlja o civilni iniciativi in ne o članih občinskega sveta.
Sam na vsaki seji opozarja župana na napake pred in zdaj, kaj bi naj naredil za svojo KS dobrega
in koristnega. Sprašuje svetnika Romana Činča, kdaj je bil za govorniškim odrom in je spraševal
župana o problemih v KS, v kateri živi, kdaj se je trudil, da bi se kaj dalo popraviti in tako bi le to
dalo mandatu pečat. Prav tako je prepričan, da ni res, da župan in občinska uprava niso pri tem
vsem tudi sodelovali. Le kako bi naj torej člani civilne iniciative prišli do podatkov o številu sejnin
in njihovi vrednosti. Glede na navedbo nenormalnega povečanja sej delovnih teles, pa se ne strinja,
saj prve seje sklicuje vedno župan, ostale nadaljnje pa vedno po potrebi glede na obravnavo
določene problematike na občinskem svetu in tako tu ne vidi nobenih napak. In tudi dodaja, da je
vsak začetek težak, pa je tudi poudaril, da ima podatek, kako so se ti podpisi zbirali, naj bi se jih
nosilo skupaj z računi, češ da naj podpisujejo občani, ko so prejemali položnice oz. račune. Poleg
tega je občinski svet najvišji organ in ima pravico vpogleda v te podpise, nadalje pa pri tem še
predlaga, da se naj tudi skupinovodje oz. podpisojemalce predstavi, saj verjame, da je bilo ogromno
napak in možnost je tudi, da se je namesto njih podpisoval nekdo drug.
Roman Činč je ponovno poudaril, da je prej govoril o liderjih strank in ne o posameznikih in glede
na to, da se gospod Martin Duh šteje za zmagovalca, potem pa bi ga lahko kot svojega stanovskega
kolego v svetu povabil na sodelovanje v kakšno delovno telo, ne to pa se mu je zdelo manj
pomembno oz. ne vredno.
Martin Duh mu je repliciral v smislu tega, da so vsi svetniki imeli neomejeno število možnosti, da
na te komisije in odbore predlagajo oz. predložijo sami še boljše predloge, pozabljajo, da se nič na
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svetu ne more zgoditi na komisijah in odborih, da se na sejah ne bi moglo popraviti ali izboljšati.
Torej pa vprašanje ostaja le eno odprto in sicer kaj se je hotelo, kaj se je predlagalo dobro, če so
sedaj užaljeni, da niso uspeli, kaj je tisto?
Nerad Ana je poudarila, da naj se niti slučajno ne objavlja nobenih imen, ker jih to sploh ne
zanima, skozi svojo KS Melinci gre s ponosom in naj se enkrat že konča s tem in se začne delo z
zagonom in s spoštovanjem do ljudi in delati je potrebno, to je najvažnejše. Konča se naj z očitki,
stare knjige naj se zaprejo, zamere pozabijo in v tem duhu bi tudi sama vodila občinski svet.
Osebno spoštuje v tej dvorani vsakega kot osebnost kot človeka in če se občinski svetniki in župan
skregajo, to ni nič narobe, saj se je potrebno pomeniti, kritika je najboljša sprememba pri človeku
in rada je, če jo kdo pokritizira. Ker je sama del koalicije 11 članov občinskega sveta vljudno poziva
ostale, da naj pridejo k njim, da naj pridejo da se bodo skupaj dogovorili, sama ni velika
strokovnjakinja, vedno pa je podpirala dobre predloge in projekte in jih vedno tudi bo.
Jožica Pucko je povedla, da je največji trn v peti pri vsem tem t.i. »makijeva banda« saj niso vsi
svetniki krivi, ljudje hodijo okoli od hiš do hiš in govorijo, da je treba to bando vreči, obstaja pa tudi
druga plat te zgodbe, kjer so hodili člani te iste iniciative, kjer so ljudi prepričevali, da naj
podpišejo, ker se gre za odstavitev župana in ne svetnikov in meni, da civilna iniciativa ni bila
enotna in tako ni vedela kaj dela. Med svojo razpravo pa je opozorila gospoda župana, da to ni
smešno, vendar pa ji je odgovoril, da sam več ne ve, kakšen izraz naj ima na obrazu, ker enkrat ni
dobro, če se huduje oz. če je slabe volje potem spet ni dobro, če se smeji.
Ivan Mesarič je podal repliko Romanu Činču in je povedal, da je res, da odbor, katerega predsednik
je sam res največkrat zaseda med vsemi, vendar pa so ga hoteli ljudje imeti in javno je že zahteval,
da se njegovi prejemki na CATV javno objavijo, ker nič ne skriva.
Odbori zasedajo glede na potrebe, glede na tematiko, ki jo v danem primeru morajo predelati in
potem je na sejah sprejemanje toliko hitrejše. Res mogoče pride kdaj do podvajanja, vendar pa so
odbori specifični in potem pregledajo dokumentacijo, ki jo predloži občinska uprava.
Glede aktivistov te civilne iniciative pa je še dodal, da jih je nekje 10-15 tistih, ki hodijo okrog in ki
so srce te iniciative in ne vsi. Občinski svet kot najvišji organ občine je pač sedaj tako nastavljen,
da je 11 članov občinskega sveta t.i. koalicija in večino, kar 99 % stvari sprejmejo za dobro naše
občine.

Peter Dugar je prisotne poslušal skozi njihove razprave in jih ponovno opozoril oz. prebral je dopis
oz. naslov, kaj se pod to točko obravnava. Gre za čisto legitimno stvar, vsak ima namreč po zakonu
pravico to narediti, dobro je bilo, da nam je nekdo postavil ogledalo, da se vidimo kakšni smo,
ampak vseeno je bilo dosti povedanega, spomnil pa je prisotne na predstavitev, ki je bila izvedena
na prejšnji seji sveta, ob koncu in kako so te zadeve opredeljene v zakonodaji, kjer je vse jasno
zapisano. Vendar v vseh teh zadevah, ki jih navaja civilna iniciativa, v vsem tem ne vidi osebno sam
sebe, da bi mu lahko kdo očital, da dobro dne dela, ker se ta t.i. »klobasa« vleče že iz preteklosti,
osebne zamere naj se pogovorijo, nič pa ne vidi spornega v izvajanju delovnih teles, komisije in
odbori, kot je bilo že povedano, razpravljajo o gradivu na predlog župana in ga pripravljajo na
sprejem na sejah sveta. Res pa prosi, da se mu pove, kaj niso naredili, ker se je v tem času, odkar
se za zadeva vleče, zlilo že toliko gnojnice po njih in potrebno je po točkah, ki so navedene od strani
civilne iniciative, kaj je tisto, kar v občini ni narejeno, kaj se je zaviralo. Nihče pa namreč ne pomisli
na to, da se že 12 let govori o izgradnji kanalizacije in največ kopij se lomi ravno zaradi tega, ker ko
se bo kanalizacija izgradila bo klima čisto drugačna. Dobro je, da so to pregledali, da so se
pogovorili, vendar pa so ugotovili, da vseeno niso tako umazani, ko so se pogledali v to ogledalo in
sedaj je potrebno iti naprej in delati.
Valerija Žalig je opomnila, da se že skoraj eno uro razpravlja o tematiki, ki je bila vrinjena v dnevni
red, ostajajo pa tam še nedorečene in nepregledane zelo bistvene reči (proračun, zaključni račun in
rebalans), ki so zelo pomembne tematike in ura je že deset ponoči in toliko o učinkovitosti tega
občinskega sveta.
Peter Gruškovnjak je glede na sestavo odborov povedal oz. spomnil prisotne, da je glasovanje za
sestavo le–teh bilo bilo med 14 in 17 glasovi ZA, kar ni nič spornega. Glede na razvoj občine, pa je
naštel kar nekaj pomembnih projektov, ki so jih svetniki skupaj z predlogom proračuna za leto
2007 svetniki podprli in temu se je res lahko reklo, da so razvojno naravnani načrti in s katerimi so
se svetniki strinjali, torej očitke te skupine, ki ne gledajo razvojno na vse to, ne bo sprejemal.
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Roman Ćinč je poudaril, da ni imel nobenega namena spodbuditi debato, povedal je le svoje
mnenje, čisto jasno mu je, da Državni zbor RS, kot je zapisal v dopisu ne more odpoklicati
svetnikov tega občinskega sveta, ta svet se lahko razpusti le sam. Nikogar tudi ni osebno izzival,
povedal je le, da se rezultata volitev ni upoštevalo, da so pač nekateri v svetu nezaželjeni v nekih
zadevah in mogoče pa bo ta sestava uspešna in bo tako sam sprejel tudi to žrtev. Kot zmagovalci
volitev imajo vso možnost, da stvari uredijo. Tudi v bodoče prosi, da ko nekdo govori, da se ga ne
lotevajo s pripombami, saj ima vsakdo možnosti n pravico dajati predloge. Ker pač niso usklajeni s
skupino, pač ne bodo sprejeti, to je tudi to, da ne dajejo spodbude, da bi se trudili še naprej, saj so
stvari že vnaprej dogovorjene in pripravljene in se točno ve, kako se bodo tudi sprejele.
Glavač Stanko je poudaril, da v poslu osebnih zamer ne more in ne sme biti. Potrebno je
nemudoma presekati te stvari, še naprej se bo trudil in ima mirno vest, saj želi s svojim znanjem še
naprej prispevati k razvoju naše občine. Je pa že iz prejšnjih mandatov marsikaj zamujenega. Ne
delati nadaljnjih sporov za dobro občine in za dobro naših občanov.
Štefan Ferenčak je dejal da teh 2000 podpisov, kolikor je zbrano, tudi ni tako malo in da iskanje
izgovorov in opravičil in toliko da ni bilo izrečeno, češ kako si le-ti upajo zbirati kakršne koli
podpise za njihov odpoklic, to ni prav. Potrebno se je se zamisliti, da se vse seje snemajo, občani
vidijo svetnike, vidijo njihove obraze, slišijo njihove besede in to, da večkrat kričimo drug na
drugega, nam ne more biti v ponos. Biti svetnik je čast in vedno manj je ponosen na to. Najti je
potrebno skupne točke, vsak si naj svojo vest izpraša, v tem okolju vsi živimo, ustvarjamo, imamo
določena znanja in smo tudi sami občani te občine. Poziva zato vse, da delajo v tej smeri, da se
besede naj poslušajo in slišijo, svoje ravnanje spremenimo, ker zapaža da tudi moči argumentov na
teh sejah več ni.
Simon Horvat je povedal, da je kar nekajkrat slišal očitek, da naj bi kar nekaj botrov civilne
iniciative na terenu sedelo tudi v tem občinskem svetu ,kar pomeni, da naj bi nagovarjali ljudi in
sodelovali pri podpisovanju peticije. Sam se je na terenu res srečal z njimi na kraju dejanja, ko so
zbirali podpise v gasilskem domu in so tudi njemu ponudili seznam v podpis, vendar pa jim je
rekel, da imajo vso pravico, podpisal seveda i, nikomur pa ni ne odsvetoval in nikogar nikoli ni
nagovarjal, povedal jim je še, da naj če že zbirajo podpise, zadevo speljejo do konca, še več, povedal
jim je da naj se točno opredelijo kaj natanko želijo ali hočejo, sam pa sedaj ne vidi, če hočejo
odpoklicati del občinskega sveta ali volitve razveljaviti ali vse svetnike odpoklicati, zato tega ne
jemlje tako daleč resno, saj če bi se opredelili pravilno, bi bilo opcijo za eno stvar. Moralno je sicer
nakazano, da naj bi sami odstopili, se strinja, če se bo ostalih 17 strinjalo, ali pa naj razveljavijo
volitve, glede podpore županu ali razvoju občine, misli, da vse tiste projekte, ki jih je Peter
Gruškovnjak naštel (kolesarske steze, večje projekte in vzdrževanje obstoječih objektov) so vsi
podprli, ker pred volitvami so imeli vsi približno enake programe in jih podpirajo. Nekako pa tudi še
meni, da vse preveč časa izgubljajo pri tej točki dnevnega reda, ko čakajo na dnevnem redu še tri
izredno pomembne točke.
Igor Adžič je dejal, da do sedaj nihče sploh ni vprašal občanov, kaj to sploh je, kaj to sploh pomeni,
izpostavljeno je bilo vprašanje, odgovora na to, kaj je ta občinski svet zakrivil, kaj je kriv, niso
dobili. Vse kar so navedbe so navedbe, ki jih je že od meseca parila do junija poslušal na odboru in
kot takrat tudi sedaj civilne iniciative ne jemlje resno. Njihov namen je resen in ko se je o tem dal
podrobno poučiti je dobil utemeljen odgovor iz ustreznih institucij, saj ne ustava, ne zakon o
lokalni samoupravi kot tudi ne zakon o referendomu te besede civilna iniciativa ne pozna, torej
nima resnih pravnih učinkov – gre pa za nekaj čisto drugega, gre namreč za aktiviste, interesno
skupino, ki ni prišla v ta občinski svet, torej lahko kar mirno dvomi v vse te podpise, ki jih je le za
24 %, kar je mali procent glede na tiste, ki so dejansko šli na volitve in jim dali mandat. Torej vsak
ima družbeno odgovornost, če bi delal proti svoji občini, kar pa ne delajo. Potrebno se je samo
zamisliti in prave probleme v občini razkriti.
Srečko Horvat navedel določilo oz. prebral izsek iz statuta občine, kjer je navedena civilna iniciativa
in kaj so njene pristojnosti in kako se lahko ustanovi.
Valerija Žalig je rekla, da spoštuje ljudi, naj se ti imenujejo kakorkoli že in imajo pravico povedati
svoje mnenje.
Igor Adžič je v repliki Srečku Horvatu navedel 90/b člen, kjer piše, da ljudska in civilna iniciativa
niso enako pojmovani – pot naših življenj piše naša ustava, zakoni, statuti, uredbe, vsak odstop od
tega to pomeni debiacije.
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Venčeslav Smodiš je povedal, da pozna zakonodaja tako pojem ljudska iniciativa kot tudi pojem
civilna iniciativa, kot tudi zakonodaja določa njeno delovanje in kako se lahko ustanovi. Strinja se z
odgovorom Franceta Cukljatija iz Državnega zbora RS, da niti državljani, državljanke niti Državni
svet ne more odpoklicati svetnikov iz njihovega položaja.
V Zakonu o lokalni samoupravi so navedeni trije razlogi, kdaj se lahko občinski svet razpusti.
Ljudske iniciative so lahko ustanovljene, so zakonite, dopustne do določene mere in ogrožati z
zakonom ne smejo predpisanih dopustnih pravic nekoga, kakor hitro bi posegel v pravico nekoga,
ki bi bil ogrožen.
Igor Adžič je pojasnil da je civilna iniciativa zgolj lastno ime, gre za interesno skupino, ker je njena
pristojnost, da pove svoje nasprotujoče mnenje, kar pa ne more imeti nobenih pravnih posledic, kar
je prazen govor in bi nekoga vprašal po njegovem zdravju, saj je vse izšlo iz normalnega konteksta.
Navedel je primer Občine Grosuplje kjer so imeli sklep ustavnega sodišča za izvolitev romskega
svetnika in ga niso izvolili in še sedaj delujejo in niso bili razpuščeni.
Peter Gruškovnjak poziva župana, da poda svoje mnenje pri tej točki dnevnega reda.
Župan Milan Kerman je takoj v uvodu povedal, da je bilo ogromno povedanega kot tudi je bilo
ogromno sprenevedanja in dezinformacij, posipanja s pepelom, ker bi tako skušali oprati zadevo,
ampak gnojnice, ki je bila izlita na njega bo težko izprati. Svetniki so postavili retorična vprašanja,
kaj ni bilo narejenega, kaj je bilo narejenega? Sprejeti sklep, potem pa se hvaliti, češ, vse smo ti
sprejeli, to je sprenevedanje, ki ga večjega ne more biti. Svetnike, člane odbora za proračun in
finance je spomnil na sprejemanje proračuna, kjer mu je bilo povedano, da če bo naredil tako kot
mu bodo oni povedali, bo na seji sprejeto, če ne pa ne, pa jih takoj na začetku sprašuje, če to ni
oviranje dela župana. Nadalje - župan pripravi dnevni red, katerega izključna pravica je, je torej
oviranje župana ali ne, da mu na glavo postavijo celotni dnevni red. Nadalje, ali ni oviranje župana,
ko vsak teden časopis navaja raznorazne laži tako v zvezi z lastništvom hiše, saj on to ni, kot tudi je
bilo zapisano, da nekateri prosjačijo za župana, da se ga imenuje za botra, vsemu kar se dogaja v
Beltincih, da še vedno nekoga muči izid volitev in tako naprej. Nadalje je župan prebral kar nekaj
sms sporočil, ki jih dobiva na svoj aparat in je svetnike ponovno vprašal, če to ni oviranje.
Proračuna niso sprejeli do meseca junija, sprašuje prisotne, ali se lahko v sredini leta dobi
pametnega izvajalca. To je namreč naša beltinska realnost, ne se sprenevedati. Vse to se namreč
sme in lahko in potrebno je sprostiti vso negativno energijo na Kermana namesto, da bi kateri od
svetnikov kdaj prišel k njemu, da bi se pogovorila, nikoli. Nasprotno, sodelavcem občinske uprave
grozijo, hočejo iz njih izvabljati informacije, ki jih uradno lahko da samo on – če to ni oviraje
župana. Voditi tak svet, kot je ta, proti kateremu se obrne čez 2000 volivcev verjetno tudi ni ravno
hvale vredno. Noče nobene pridige držati, hoteli so le odgovore in tu jih sedaj navaja, vsak naj si
vzame k sebi in ne obsoja nikogar. Gospe Neradovi je podal odgovor, na njeno izvajanje, ko je rekla,
da nikogar njihova skupina ni še odslovila, če bi prišel župan k njim na pogovor, ampak mu sploh
nikoli niso povedali, da lahko pride, kje se sestajajo. Civilna ali ljudska iniciativa - je legalna zadeva
in ni nič pravno spornega in nihče iz občinske uprave kot tudi sam nima nič pri tem, zato prosi, da
se take neresnice ne širijo. To so namreč dejstva, s katerimi se je potrebno soočiti. Poleg tega poziva
prisotne, da naj razmislijo, če je smiselno s sejo še nadaljevati. Zaželel je vsem miren božič in mirno
novo leto.
Štefan Ferenčak se strinja, da se s sejo ne nadaljuje, ker nima nobenega smisla.
Vendar pa so bili svetniki enotnega mnenja, da naj se točka AD 9 še obravnava nocoj, ostalo pa po
praznikih.
AD 9 - Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 – skrajšani postopek
Finančnik Štefan Činč je prisotnim podrobno obrazložil predlog rebalansa, ki znižuje prihodke po
sprejetem rebalansu 1 na 74 %, odhodke p na 65 %. Nadalje je predstavil vsako znižanje postavk
na strani odhodkov kot na strani prihodkov. Občinskemu svetu Občine Beltinci se predlaga v
sprejem Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 v predlagani obliki.
Ivan Mesarič, predsednik odbora za proračun in finance je povedal, da je odbor bil frapiran ob
predloženem rebalansu in se ne morejo strinjati s potrditvijo le-tega. Občinski svet je sprejel
predloženi proračun za leto 2007, potem pa se pokaže, da pride pri odhodkih ob koncu leta pri
rebalansu za 3 mio evrov izpada, pri prihodkih pa za 2 mio evrov izpada. Realizacija je bila torej
prikazana z minimalnim procentom in si takega rebalansa sam ne bi upal sprejeti. Župan naj poda
obrazložitev, kako je bilo s tem, da je stanje kot je, poleg tega pa noče, da bi bili svetniki kar koli

14

krivi, da tako župana kot občinske uprave niso ovirali, štirje člani odbora te odgovornosti niso želeli
sprejeti in so opozarjali župana kot tudi upravo in rezultat je sedaj takšen kot je.
Ferenčak Štefan je povedal, da bo razpravljal kot član odbora za proračun in finance – on je namreč
tisti peti član odbora, ki je predlog rebalansa podprl, saj spremembe niso sporne. To sicer ne
pomeni, da je z stanjem, kot je prikazano zadovoljen, vendar pri tem izpadu sredstev gre zaradi
nepridobitve sredstev iz kohezijskega sklada in v letu 2008 bo zadeva bolj jasna, finančnik je podal
obrazložitve tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani in zadeve razume, sprejema, poudarja
pa ponovno, da pa zadovoljen popolnoma ni. Argumenti so nenazadnje tisti, na podlagi katerih se
bodo odločali, obžaluje, da do tega prihaja, vendar pa bo njihova svetniška skupina predlog
rebalansa podprla.
Župan Milan Kerman je povedal, da mu je izredno neprijetno, saj mora dati na glasovanje oz. v
proceduro občinskemu svetu rebalans za znižanje proračuna, raje bi dal v proceduro povišanje.
Občinski svet je sprejel kar nekaj sklepov za izgradnjo kanalizacije, vsi so se prav tako v
predstavitvenih govorih v času volitev govorili, kako je potrebno čim več sredstev pridobiti iz države
in kako se ne bo preveč obremenjevalo občanov. Sredstva kohezije so namreč taka, da jih
upravičenec pridobi samo v primeru, če še nič ne začne delati, ker drugače lahko pride do vračila
sredstev. Seveda mora sedaj tudi na ta račun poslušati kritiko, ker ni še nič naredil, vendar pa si
ni upal začeti z deli. Za pridobitev kakršnih koli sredstev oz. prijave na razpis pa so take narave, da
je nujno imeti sredstva predvidena v proračunu, ker drugače niti na razpisu ne moreš kandidirati.
Denar bi naj prišel iz kohezije v letu 2008 na podlagi tega skupnega projekta petih pomurskih
občin, ki sodelujejo v t.i. konzorciju Dolinska kanalizacija. Ni res, kot je bilo napisano na forumu
www.sobota.info, da se občina ne prijavlja na razpise, občina se redno prijavlja in za marsikateri
projekt je tudi že prejela določena sredstva. Je pa spet drugo vprašanje, ali želijo sprejeti rebalans,
ker je bilo povedano, zakaj je do izpada sredstev prišlo, ali pa ga ne bodo sprejeli in bodo čakali na
zaključni račun proračuna, ko pa zadeve tudi ne bodo drugačne.
Peter Dugar je povedal, da verjame razlagam, vendar pa ga teh 6 % realizacije na strani prihodkov
izredno moti. Meni, da je občina izgubila sredstva na enem od razpisov, ko je bila njena vloga
zavrnjena, vendar pa ga je župan takoj popravil, da se je občina prijavljala na razpis regionalnih
spodbud in da je razpisodajalec našel četrto točko kot pomanjkljivost pri vlogi na razpis naše
občine. Peter Dugar ni bil zadovoljen z odgovorom, menil je, da je potrebno tistega, ki je prijavo
pripravljal in ni naredil kot bi bilo potrebno, nemudoma pozvati na prevzem odgovornosti. Ne
strinja se z obrazložitvijo, da se je potrebno kar sprijazniti, da pač občina ni dobila sredstev in
konec. Kanalizacijo v občini se dela že krepkih 12 let in še vedno na tem področju ni nič konkretno
storjenega. Kako dolgo se bo še zavajalo občane, da kanalizacija bo, sam pa nekako temu več ne
verjame. Poleg tega dvomi tudi v sredstva kohezijskega sklada, če bo občina v letu 2008 sploh
dobila ta sredstva ali ne. Sam se postavlja na stališče, ki je bilo že nocoj večkrat izrečeno, da noče
biti kriv spet za to, da kanalizacija še vedno v občini ni zgrajena, ker ni nič naredil na tem področju
kot svetnik.
Peter Gruškovnjak je dodal, da če rebalans ne bo potrjen, bo zaključni račun proračuna občine za
leto 2007 kot realizacija temu primerna. Strinja se z razpravo Petra Dugarja, tudi sam ve, kakšno
situacijo in probleme v občini imamo. Meni, da se nocoj pri tej točki gre predvsem za to, da bo
videli kasneje vsebina zaključnega računa proračuna videti lepša oz. bolj všečna, če sedaj sprejmejo
rebalans ali pa obratno. Torej bo to le lepša slika navzven, problem pa ostaja – njegovemu mnenju
se je pridružil tudi svetnik Ivan Mesarič.
Virag Martin je povedal, da se sedaj razpravlja o tem, da je vseeno če se sprejme rebalans
proračuna nocoj ali ne. Vendar pa meni, da ni vseeno, če se ga sprejme ali ne. Zadeve so take kot
so, kritične so že 12 let.
Ivan Mesarič je v nadaljevanju razpravljal kot svetnik, saj je prej razpravljal kot predsednik odbora
za proračun in finance. Spomnil je na čas volitev, ko je župan občanom obljubljal izgradnjo
kanalizacije za 9 mio evrov, sedaj pa je v letu 2007 naraslo na 23 milijone evrov. Vendar pa se mu
bo poklonil, če mu bo uspelo kanalizacijo narediti s temi sredstvi, kot je predstavil tudi odboru za
proračun in finance, da bo prispevek občanov tudi pri tem znesku ostal nespremenjen, večino
sredstev pa se pričakuje iz državnih sredstev in skladov ter kohezije. Poleg tega je potrebno
občanom tudi povedati, da je tudi časovnica izredno pomembna, saj je vezana na rebalans. Ker če
se bo podprlo ta predlog rebalansa, potem odpustkov v letu 2008 več ne more biti, resno je
potrebno vzeti ta projekt, saj je kanalizacija mati vseh mater in se občinska prava mora pri tem
maksimalno potruditi.
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Po razpravi je župan podal na glasovaje predlog sklepa o sprejemu rebalansa proračuna za leto
2006 v predlagani obliki in vsebini.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 135/IV:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 v predlagani obliki in
vsebini.
Župan Milan Kerman je sejo sveta prekinil in v sled dogovora pred to točko dnevnega reda prisotne
spomnil, da se bo seja nadaljevala po praznikih, po 03.01.2008. Svetniki bodo pravočasno prejeli
na domove vabila za nadaljevanje 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Seja je bila zaključena ob 24.00 uri istega dne.
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v Občinski upravi Občine Beltinci.
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