OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 15.06.2010 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar Jože, Martin Duh,
Erjavec, Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat,
Dušan Horvat – romski svetnik, Ivan Mesarič, Marjan Maučec Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica
Pucko, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: /.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, podpredsednik
Vlado Baša, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Miroslava Šömen – ravnateljica Vrtec
Beltinci, Karel Makovecki – predsednik POVK Občine Beltinci.
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan.
Župan Milan Kerman predlaga, da se za točko 3 uvrsti nova točka – Kadrovske zadeve, ostale
točke naprej se preštevilčijo. Nadalje še predlaga, da se zamenjata sedma in šesta točka dnevnega
reda, umika pa se točka 10.
Razprave glede vsebine dnevnega reda in predloga za spremembo dnevnega reda župana ni bilo,
zato je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 480/IV:
Sprejme se spremenjeni dnevni red 35. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Potrditev zapisnika 34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
4. Kadrovske zadeve: Imenovanje komisije za ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega
kraka AC in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC.
5. Poročilo o delu Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009 in plan dela za
leto 2010, informacija o razrešitvi ravnateljice zaradi upokojitve.
6. Informacija o številu vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko leto 2010/2011, predlog
oblikovanja oddelkov in potrebno število kadra.
7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci.
10. Pogodba o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2010.
11. Predlog letnega programa športa v Občini Beltinci za leto 2010.
12. Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca
Beltinci.
AD 1 - Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Beltinci
Karel Makovecki, predsednik POVK Občine Beltinci poda poročilo o izvedenih volitvah, ki so bile
opravljene 16.05.2010. Iz poročila je razvidno da je od 51 glasovalo 26 volivcev. Vsi ki so
glasovali, so oddali svoj glas za HORVAT DUŠANA, roj. 19.05.1974, stanujočega v Beltincih,
Poljska pot 9/g.
Župan predlaga, da se sestane komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pregleda
potrdilo.
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Seja se prekine za 3 minute. Jože Erjavec, Srečko Horvat, Simon Horvat in Jožica Pucko se
sestanejo da pregledajo potrdilo, ki jim ga preda Horvat Dušan.
Simon Horvat, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pove, da je potrdilo
veljavno, da je v skladu z Zakonom o volitvah in v skladu z poročilom, ki je bilo priloženo h
gradivu za to sejo občinskega sveta. Vsled navedenega komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga OS potrditev mandata Horvat Dušanu, romskemu svetniku.
Ivan Mesarič novemu svetniku izreka čestitke ob izvolitvi in preden se potrdi sklep, spominja
prisotne na pred časom sklicano in izvedeno korespondenčno sejo v zvezi z imenovanjem posebne
občinske volilne komisije. Komisija takrat ni bila imenovana, volitve pa so bile meseca maja 2010
vseeno izvedene. Zanima ga na kakšni podlagi so bile volitve opravljene. S takimi
korespondenčnimi sejami ne bi bilo potrebno vznemirjati članov občinskega sveta, če bi se lahko
to uredilo drugače.
Župan Milan Kerman mu poda odgovor v smislu, da je korespondenčna seja bila takrat izvedena
zaradi imenovanja nove komisije za pripravo volilnega imenika in ne posebne volilne komisije. Ker
zakonodaja pravi, da je potrebno za vsake volitve imenovati to komisijo na novo, se je pripravilo
gradivo za korespondečno sejo. Ker pa komisija ni bila potrjena s strani OS, je bilo zaprošeno za
mnenje Republiško volilno komisijo, gospoda Golobiča, ki je povedal, da v tem primeru lahko
pripravo volilnega imenika izvede dosedanja komisija, če nova ni bila imenovana. Stara komisija
za sestavo volilnega imenika je opravila torej svoje delo po strokovnem napotku, tajnika RVK,
gospoda Golobiča.
Po razpravi župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti: prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 481/IV:
1. Predstavniku romske skupnosti Dušanu Horvatu roj. 19.05.1974 iz Beltinec, Poljska pot
9/g, izvoljenemu na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta dne 16.05.2010 in
sicer do izteka mandatne dobe Občinskega sveta Občine Beltinci.
2. Sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem Listu RS.
AD 2 - Potrditev zapisnika 34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ivan Mesarič glede na vsebino zapisnika prejšnje 34. redne seje želi povedati, da pri njegovi
razpravi, na strani 2 manjka del, ko je ravnateljica OŠ Beltinci obljubila njemu in članom
občinskega sveta, da bo na občinsko upravo posredovala znesek prejemkov od prevozov s
kombijem. Prav tako ob tej priložnosti sprašuje, če je ravnateljica svojo obljubo izpolnila, župan
mu odgovori, da teh podatkov ravnateljica na občinsko upravo do sedaj še ni posredovala.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 482/IV:
Sprejme se zapisnik 34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se na 2.
strani zapisnika pri razpravi Ivana Mesariča dopiše, da je ravnateljica OŠ Beltinci obljubila,
da bo na občinsko upravo posredovala poročilo oz. podatke o skupnem znesku prihodkov
oz. prejemkov od prevozov s kombijem.
AD 3 - Realizacija sklepov 34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman poda poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje. Ugotavlja se, da bili vsi
sklepi prejšnje seje realizirani.
Razprave pri tej točki ni, zato župan Milan Kerman prehaja na obravnavo naslednje točke
dnevnega reda.
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AD 4 - Kadrovske zadeve: Imenovanje komisije za ugotavljanje stanja po izgradnji
pomurskega kraka AC in koordiniranje aktivnosti z DARS in DRSC.
Župan Milan Kerman pove glede na to, da predsednika KMVVI ni na seji sveta – prosi za podajo
poročila podpredsednika KMVVI. V nadaljevanju pa spomni prisotne na to, da je občinski svet na
svoji 31. redni seji, ki je bila 25.02.2010 sprejel sklep o tem, da se ustanovi Komisija OS Občine
Beltinci za ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega kraka AC in koordiniranje aktivnosti z
DRS in DRSC. Po izpeljanem postopku za vložitev kadidatur in pripravi predloga za imenovanje te
komisije, na 33. redni seji občinskega sveta ni bilo pisnega soglasja kandidata Marjana Maučeca.
Občinski svet komisije takrat ni potrdil, točka je bila umaknjena z dnevnega reda. Sedaj je
soglasje kandidata priloženo, zato se ta komisija lahko imenuje.
Seje se udeležil predsednik KMVVI, Peter Dugar in ga poziva župan če želi še kaj dodati. Vendar
pa Peter Dugar tudi ugotavljal, da je soglasje kandidata priloženo in se lahko veljavno glasuje o
sestavi komisije.
Ker razprave ni bilo pri tej točki, je župan dal na glasovanje predlog imenovanja komisije.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0.
Sklep št. 483/IV:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje Komisijo Občinskega sveta Občine Beltinci za
ugotavljanje stanja po izgradnji pomurskega kraka avtoceste in koordiniranje aktivnosti z
DRS in DRSC naslednje člane:
1. MARJAN MAUČEC, Gančani 80 – predsednik
2. IGOR ADŽIČ, Cvetno naselje 4, Beltinci – član
3. PETER GRUŠKOVNJAK, Na Kamni 8, Beltinci – član.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Beltinci.
AD 5 - Poročilo o delu Vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009 in plan dela
za leto 2010, informacija o razrešitvi ravnateljice zaradi upokojitve
V uvodu je poročilo o delu za leto 2009 VVZ Vrtec Beltinci in plan dela za leto 2010 zelo nazorno
in podrobno podala ravnateljica Miroslava Šömen.
Ana Nerad ponovno postavlja vprašanje, ki ga je že večkrat iznesla in sicer o tem, koliko če sploh
so se ravnatelji že zavzemali za oprostitev plačila otrok v Sloveniji tistih staršev takrat, ko so
njihovi otroci bolni in imajo zanje zdravniško potrdilo (oprostitev je le za znesek prehrane, kar je
po njenem mnenju premalo). Starši so namreč že tako obremenjeni z raznimi izdatki, ko so otroci
bolni pa so prav tako prikrajšani, saj imajo bolniški stalež za nego otroka, vrtec pa morajo plačati
v celoti.
Ravnateljica Miroslava Šömen pove, da sorazmerni delež, kolikor je njihov prispevek v ceni
programa je tudi ta odtegljaj toliko manjši. Gre za to, da se o tem predlogu gospe Anice lahko
izrečejo, če tako želijo starši in občina ima lahko posluh v smislu, da ona plačuje tisto razliko
zanje – to pa je stvar dogovora in sprejetja ustreznega sklepa. O tem je bilo že govora tudi med
starši, sama jim je to tudi že predstavila, kako je s tem in kakšna je zakonska podlaga in kako se
obračunavajo dnevi odsotnosti otrok.
Peter Gruškovnjak glede na povedano dodaja, da v primeru če je 10 % izostanka iz naslova bolezni
otrok, bi se ekonomska cena morala pokrivati iz občinskega proračuna za tolikšni znesek več. Če
želimo to rešiti, mora OS sprejeti, da se tistih slabih 100.000 evrov za nekje 10 % bolezni poveča
postavka v proračunu- taka je zakonodaja. Če to obremenitev občinski proračun prenese pa je
vprašanje in stvar razprave in debate. Poročilo zavoda Vrtec Beltinci je na svoji seji obravnaval
tudi odbor za družbene dejavnosti in glede na to, da je realizacija skoraj 100 % in da je vrtec v
našem prostoru in tudi širše dobro urejen in da imajo otroci izredne varstvene pogoje, tako lepih
vrtcev v Sloveniji je malo. Svetniki so lahko ponosni, da so za vzgojno-varstveni de odlično in
zgledno poskrbeli in je vodeni dobro v smeri dobrega socialnega statusa v naši občini.
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Igor Adžič opaža da se je v občino v zadnjem času preselilo mnogo mladih družin, vsaka druga pa
tako dela deljen delovni čas – torej tudi v popoldanskem času. Občani sprašujejo, ali je možno
tudi v naše vrtce vnesti podaljšano delovanje vrtca čez 16.00 uro – mogoče do 20.00. Pripravile bi
se lahko analize, vzvodi, simulacije in se bi potem skušalo preko občine urediti oz. pokriti. S tem
pa bi bistveno pomagali mladim družinam, ki že sedaj plačujejo še varuške.
Ravnateljica Miroslava Šömen sprejema pobudo in se strinja s tem, saj zakonodaja to možnost
tudi omogoča. Na podlagi analiz (sedaj so na vlogah ob vpisu otrok v vrtec, to varianto imeli starši
že na razpolago, da so lahko obrožili, če varstvo popoldne potrebujejo), ki se bodo opravile, se bo k
temu tudi pristopilo – podaljšani poslovni čas. Občinski svet bo moral odločiti le, če bo strošek
pokrit za to iz proračuna ali ga bodo pokrili starši.
Ivan Mesarič čestita ravnateljici Miroslavi Šömen za poročilo in dosedanje opravljeno delo –
poročilo je dobro pripravila. Glede bilanc pa želi povedati, da iz vsega izstopa strošek dela. Zanima
ga, zakaj so stroški dela porasli tako visoko, tudi če niso nikogar zaposlili.
Zaveda se, da je staršem težko, da pa ni zanemarljivo dejstvo, da je občinski proračun bolj
obremenjen – občina dobro skrbi za institucionalno varstvo in občina ni mačehovsko nastrojena
in se tako tudi ne obnaša. Prišlo je do simbioze med starši in politiko in ne bi smelo biti zamer.
Dugar Peter pove, da je za poročilom močna vsebina in ve, da je ogromno dela bilo vloženega v
lanskem letu. Glede certifikatov kakovosti je vse lepo in prav, da se jih dobi, ampak (o tem je tudi
že nekoč govoril), vsaka pridobljena stvar se mora negovati in vzdrževati, kar pa pomeni po drugi
strani strošek in se to dodatno delo mora prerazporediti med zaposlene. Noče, da bi na račun tega
bili prikrajšani najmlajši. Dodatno pa še daje pobudo-gre za OŠ Melinci. V prvi razred je namreč
vpisanih premalo otrok, da bi po standardih bili upravičeni še do enega učitelja zaradi
tamkajšnjega podaljšanega varstva v vrtcu. Zanima ga kako bo v bodoče s tem.
Miroslava Šömen odgovarja Petru Dugarju, da je bilo tovrstno sodelovanje vzpostavljeno v OŠ
Melinci z Vrtcem na Melincih. Obstaja namreč tudi zakonski zadržek. Šolski otroci so šolski
otroci, vrteški pa so vpisani v vrtec. Pravno formalno odgovarjajo le za otroke, ki so vpisani v vrtec.
To mora povedati, da je bilo narejeno za zelo kratki čas, ugotovila pa je, če bi se kaj zgodilo tistim
otrokom, bi padlo breme nanjo. Rešiti bi bilo treba to zadevo oz. situacijo, res pa je, da s starši na
Melincih dobro sodelujejo in so bile v preteklosti s starši sklenjene pogodbe in dogovor z OŠ
Melinci – mogoče bi se tako dalo rešiti tudi v tem šolskem letu. Glede pridobljenega certifikata pa
se v delu razprave z Petrom Dugarjem ne strinja, otroci pa nikakor niso prikrajšani.
Seje se je udeležil član OS Duh Martin ob 19.43 uri.
Glede certifikata pa se z Dugar Petrom v celoti ne strinja. Poda ugotovitve glede tega. S tem delo z
otroci ni prikrajšano.
Glede informacije o razrešitvi pa ravnateljica Miroslava Šömen pove, da uradno seznanja OS, da ji
mandat preteče v letu 2011. Ker pa izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev, jo je svet zavoda na
njeno željo razrešil s funkcije s 30.12.2010. S sklepom so bili obveščeni zaposleni, občina
ustanoviteljica in Ministrstvo za šolstvo in šport. Svet zavoda je razpisal prosto delovno mesto v
časopisu Vestnik 10. junija 2010.
AD 6 - Informacija o številu vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko leto 2010/2011,
predlog oblikovanja oddelkov in potrebno število kadra
Ravnateljica Miroslava Šömen pri tej točki podrobno podala prisotnim informacijo o številu
vpisanih otrok v Vrtec Beltinci za šolsko leto 2010/2011 ter predstavila predlog oblikovanja
oddelkov ter potrebno število kadra.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti pove, da so na seji odbora
ugotavljali, da se število občanov povečuje tudi za mlade družine in tako obstaja potreba po enem
dodatnem oddelku v Ižakovcih. Škoda bi bila večja in tudi strošek večji (za občino) če bi starše
odslovili zaradi premalo prostora in bi vpisali otroke v vrtec izven naše občine. Dodatno pa je
razmišljati o tem, da bo zaradi večjega priseljevanja mladih družin tudi v KS Lipa potrebno
povečati oddelke. Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi predlagano oblikovanje oddelkov ter
potrebno število kadra.
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Razprave pri tej točki ni zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 484/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje predlog za oblikovanje 17 oddelkov v Vrtcu Beltinci s
potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko leto 2010/2011.
AD 7 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana
Župan Milan Kerman prisotnim predstavi aktivnosti, ki so se na področju izgradnje kanalizacije v
Občini Beltinci izvedle od zadnje seje občinskega sveta. Dodatno še poda finančni izsek na
sekundarnem delu kanalizacijskega omrežja.
Prav tako seznani svetnike z odgovorom, ki ga je glede visokovodnih državni poslanec Laszlo Gönz,
ki je postavil poslansko vprašanje ministrstvu za okolje in prostor glede tega. Župan vprašanje in
odgovor ministra prebere oz. citira vsem prisotnim.
Ivan Mesarič pa doda ob koncu te točke, da naj bodo izvajalci kanalizacije v Lipovcih in Gančanih
pozorni glede humusa – dejstvo je, da voda odplavlja bankine in to naj se čim prej uredi.
AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci
Marjan Maučec daje pobudo, saj ugotavlja da se pri kanalizaciji rekonstruirajo (popravljajo) ceste
– asfaltna prevleka. Problem pa je zaradi spremenjene frekventnosti cest po določenih odsekih v
občini – tudi primer v Gančanih. Opravil je izmeritve – so močno frekventne ceste široke samo 4
m – bankine se zaradi tega uničujejo. Glede na to, predlaga da se 60 cm (650 m v Gančanih) vsaj
ceste razširijo. To je nekje cca. 14.000 do 15.000 evrov za Gančane. Preveriti je potrebno če je še v
kateri drugi KS enaka problematika. Izvajalec in nadzorniki skupaj z vaškimi odbori po vaseh naj
ugotovijo dejansko stanje. Uspeh bo dolgoročen, strošek pa bo manjši kot pozneje.
Štefan Ferenčak sprašuje kaj je novega z potencialnimi investitorji v gospodarstvu. Župan mu
odgovori, da še ni nič novega, ko bo kaj, jih bo obvestil.
Stanko Glavač prosi glede parcele pri starem črpališču-proti Gančanom naj bi se parcela pokosila,
saj je trava že zelo visoka in ni v ponos občini. Glede objekta stara železnina pa daje pobudo, da se
naj očistijo vsaj stekla, saj se s tem kazi izgled centra občine. Prav tako je potrebno popraviti
cestišče (Mladinska ulica proti Prelogu – pri čistilnici). Prav tako ga zanima kako je z projekti za
ureditev Gregorčičeve ulice. Pločnikov ni, še vedno obstaja nevarnost za učence, ki hodijo po tej
ulici v šolo. Župan mu odgovori, da so projekti naročeni glede ureditve celotne Gregorčičeve ulice
in so v izdelavi. Glede čiščenja objekta stara železnina pa Peter Gruškovnjak dodatno predlaga, da
naj se solastniki stare železnine tudi vključijo in prispevajo k boljšemu izgledu stavbe, ne le
občina.
Simon Horvat je že dvakrat ali trikrat opozarjal na nepravilno zgrajene rampe na novo zgrajenem
nasipu. Tokrat pa z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila občina bila povabljena v komisijo za
tehnični prevzem nasipa, ki je bil prejšnji teden in je kot član komisije lahko podala svoje
pripombe. Komisija iz občine Beltinci je imela kar nekaj pripomb (betonski zid ob Sončni ulicinepravilno zasajen, rampi 37458, 37885 sta bili težko prevozni, rampa na cesti preko vodotoka
kjer na koncu vasi je pot v gozd – zavarovati z varovalno ograjo in zgraditi zapornice na začetku
nasipa Bratonci-Veržej). Vse pripombe so bile vnesene v zapisnik kot tudi to, da se rampe mora
podaljšati in jih graditi z ustreznimi materiali. Prebere še izsledek komisije. Simon Horvat še
poudari, da bo izdano upravno dovoljenje šele po odpravi vseh pomanjkljivosti in to je tisto kar
najbolj šteje. Rok ki je bil določen, pa je eno leto.
Dugar Peter postavlja vprašanje glede ceste proti Melincem, če se bo obnovila ali ne, v proračunu
so sredstva za to predvidena. Kot ugotavlja pa je križišče Odranci-Beltinci-Bistrica urejeno z
ležečimi policaji, vendar to tudi zanj ni dolgoročna oz. trajna rešitev. Župan mu odgovori, da ležeči
policaji nikakor niso trajna rešitev, v prihodnje oz. v izdelavi je projekt, ki se ga bo uporabilo tudi
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na cesti pred Lipovci in pred Gančani – ureditev otoka. Ivan Mesarič dodaja, da se o tem naj
razmišlja tudi v Lipovcih pred vaškim domom.
Srečko Horvat dopolnjuje dosedanjo razpravo v smislu tega, da je bilo pred časom sprejeto, da se
bodo otoki naredili na vseh vpadnicah po vseh krajevnih skupnostih ne le v Gančanih in Lipovcih.
Župan mu odgovori, da je to res in da bo ta projekt izvajal po fazah (najprej ene krajevne
skupnosti, potem druge).
Igor Adžič pove, da ima iz 33. redne seje občinskega sveta dolžnost odgovoriti županu na njegova
zastavljena 3 vprašanja. V ta namen se je sestala komisija za statutarna in pravna vprašanja na
17. redni seji. Z odgovori so se člani komisije strinjali, z enim odgovorom pa se na takratni seji ni
strinjal direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš.
Župan je postavil vprašanje:
1. Ali sta statut in poslovnik veljavna? Sta veljavna o tem ni dvoma.
2. Ali je veljaven 65. člen in kako je razumeti drugi odstavek? (prebere vsebino 65. člen). Ali
samostojno skliče samostojno sejo? Lahko a ne ljubiteljsko ampak vezano na teme prihajajoče
redne ali izredne seje OS.
3. Župan sprašuje, kateri člen statuta in poslovnika je kršil, ko je na seji pokazal mobilno
številko telefona? Komisija ugotavlja, da je Duh Martin opozoril na zasebno zadevo, ki nima
prostora na občinski seji. Zato se za prihodnje predlaga, da se vsi razpravljalci držijo vsebin točk
dnevnega reda in delovanja Občine Beltinci
Na eni od preteklih sej je Igor Adžič hotel pomagati a še ni prišel do končne variante v dogovoru z
županom, glede končne ureditve odškodnin – zaradi škode na objektih na G1/4 – stanovalci ob
Panonski ulici ob priliki povečanega tovornega prometa skozi naselje Beltinci. Bo izvedena javna
oddaja na to tematiko, ko bodo zadeve pripravljene do te mere, da bosta odvetnika, s katerima je
že vzpostavil kontakt, o tem tudi spregovorila.
Na predzadnji seji dal pobudo, da se uredijo jaški za odvodnjavanje voda pri Zdravstvenem domu
Beltinci. Ugotavlja, da je bilo to ekspresno in kvalitetno urejeno tudi v zadovoljstvo tamkajšnjih
stanovalcev in se tudi v njihovem imenu zahvaljuje vsem, ki so k temu pripomogli.
Glede cestišč v občini Beltinci se pojavljajo novi problemi, nadalje ugotavlja Igor Adžič. Pove, da se
še vedno ni rešila denacionalizacija, vendar pa je dovozna pot na dvorišče gradu v Beltincih v
groznem stanju. Gramoz je popolnoma razvožen, okoliški stanovalci se pritožujejo zaradi hrupa,
prahu, ki ga dviga cesta. Potrebno bo čim prej z nekimi minimalnimi posegi pot ponovno zožiti in
vzpostaviti zelenice – v normalno širino cestišča. Nadalje še ugotavlja, da cesta za slačilnicami
proti t.i. Grlecovi njivi ne služi več svojemu namenu – dostop do parcel oz. obdelovalnih površin.
Po njej se odvija nenormalni promet, na igrišču trenirajo otroci, ženska ekipa nogometa, članska
ekipa Beltinec in mladina in hodijo po tej cesti v športni opremi – njihova varnost je zaradi tega
ogrožena. Naj se (kot je temu že bilo nekoč) namestijo zapornice in naj se jo sanira in uredi.
Naslednji problem, ki ga je Igor Adžič izpostavil je podaljšek proti Nemščaku pri Marofu. To je
dovozna pot in je tudi istočasno pot za proizvajalce jagod – 10-15 prevozov se opravlja in je
moteče za tam živeče domačine. Naj se izvedejo dogovori skupaj z Panvito Rakičan, da se omogoči
oz. naredi t.i. enoplastna asfaltna prevleka.
Nadalje se na prisotne obrača kot član komisije za statutarna in pravna vprašanja. Dne 7.6.2010
je prispel dopis v katerem je izpostavljena problematika - spor med malim in velikim nogometom
v KS Dokležovju, pod naslovom »Zagotavljanje zakonitosti delovanja krajevnih skupnosti-odstop
zadeve«. Meni, da je to potrebno urediti, saj je akt, ki je bil sklenjen nezakoniti. Poziva direktorja
občinske uprave, da naj pridobi odgovor o tej problematiki. Prav tako poziva odbor za šport,
kulturo in rekreacijo, da se na to tematiko čim prej sestane in zadevo prediskutira. To zgodbo se
lahko reši v zadovoljstvo vseh.
Glede kolesarskih stez kot nadaljuje, namreč ni vse nesporno, potrebno je lastnike zemljišč
seznaniti s cenitvijo in vzpostaviti pravni red.
Nadalje Igor Adžič spominja prisotne na pogodbo o upravljanju kulturne dvorane in se tiče tudi
KS Beltinci kot stranke v postopku, da pristopi in to pridobi. Župan Milan Kerman pri tem
postavlja vprašanje: »Kdo mora dati pogodbo o upravljanju – lastnik ali upravljalec?«
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Glede kanalizacije in vodovoda pa še želi dodati, da se iztekajo 60 mesečne pogodbe, ki so jih
sklenili občani zaradi zbiranja sredstev za izgradnjo le-te. Pri tem je prišlo do obresti. Cena
izvedbenih del bo nižja kot je bila predvidena – nagiba se k temu, da ni bilo povedano, ali je možno
narediti neko primitivno ali enostavno revizijo finančnega stanja, da se vidi, ali je mogoče znižati
deleže občanov, torej jih razbremeniti - s tem bi naredili dosti.
Ob koncu pa še daje repliko Petru Dugarju glede ceste Beltinci-Melinci. Pokaže mu razpisno
dokumentacijo iz leta 2007. Ko se sestavljalo proračun za leto 2010 se ni moglo dobiti sredstva iz
tega naslova češ da do 2013 več ni možno dobiti sredstva – partnerja z Hrvaško nimamo, nimamo
pogojev o namenih. Spraševal je že župana, kako bi to pokrili – ljudem se obljublja,
dokumentacija je pripravljena, vseeno občinsko upravo prosi, do naslednje seje, da se najde
resolucija oz. rešitev, da se cesto v tem obdobju uredi.
Župan poda odgovore Igorju Adžiču na njegova vprašanja in pobude.
Andrej Vöröš daje pobudo, da je potrebno urediti tudi v KS Bratonci (nekaj časa je bilo tam zatišje)
omilitev prometa. Skozi KS Bratonci še vedno tujci divjajo in ne upoštevajo prometnih znakov.
Dodatno za kolesarje je potrebno urediti del cestišča pri kapelici v križišču Lipovci. Pri izgradnji
kanalizacije, dodaja, občani pogrešajo na terenu prisotni nadzorni organ. Istočasno se Andrej
Vöröš zahvali vsem, ki so pomagali in pripomogli k temu, da je državno gasilsko tekmovanje, ki je
bilo izvedeno 05.06.2010 tako odlično uspelo. Vse prisotne pa še povabi na gasilsko tekmovanje
ekip Gasilske zveze Beltinci v ŠRC Gančani v petek, 25.05.2010.
Ivan Mesarič ponovno sprašuje, zakaj še kolesarska steza Lipovci-Dokležovje ni urejeno. Nadalje
še pove, da imamo v občini kar 4 rondoje in niso vzgled urejenosti. Drugod po svetu znajo to
čudovito tržiti in so lepo zasajeni, mi pa tega ne znamo izkoristiti. Glede vzdrževanja cest pa bi
prav tako moral biti vzpostavljeni nek nivo, pa ni, kot sam opaža. V nadaljevanju se še zahvali za
to, da je nekdo saniral del slavne kolesarske steze Lipovci-Dokležovje – bila je zatravljena ampak
trava očitno zelo slabo raste. Nato pa še prisotne seznani, da je do njega prišlo anonimno pismo
dne 21.05.2010 v katerem prosijo, da se prebere. Ivan Mesarič je bil malo v dvomih, ali naj pismo
prebere ali ne, potem pa je pismo vseeno prebral, s tem, da je izpustil nekatera imena: anonimka
se glasi namreč na občinsko upravo in v smislu tega, koliko časa je namreč potrebno čakati na
odgovor na prošnjo, katera je naslovljena na občino, odgovor namreč čakajo od 3 do 6 mesecev,
odgovora pa nikoli ni, torej zakaj se plačuje take uslužbence. Mnenja so tudi, da bi svetniki izvolili
tri člane komisije in preverili pri gospodu Smodišu.
Pri tem se je oglasil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš, katerega ime je bilo omenjeno.
Poziva anonimneža, da naj bo toliko močan in naj pride do njega in ga o tem osebno povpraša in
bo sam ugotovil, če je do tega prišlo pri njemu ali pri katerem od uslužbencev.
Župan Milan Kerman se pridružuje mnenju direktorja občinske uprave. Sam ima tudi kar nekaj
anonimnih pisem v pisarni in se je večkrat spraševal, če bi jih prebral na seji ali ne. Vendar pa je
ocenil, da ni pisano pismo z dobrimi nameni ampak z namenom razkola tega kolikor toliko
pozitivnega vzdušja, nekoga se primerja tudi z bulmastifi. Tudi župan Milan Kerman apelira na
anonimneža, da naj ali pokliče na občinsko upravo ali pride osebno in pove, kaj je to za vlogeprošnje in se bo preverilo, zakaj tako (če je temu res) ni dobil odgovora.
Ivan Mesarič daje repliko na povedano. Sam je bil tudi sam v dilemi, vendar pa spoštuje občane
take kot so. Strinja se z podanimi odgovori. Res je, da niso znali vzpostaviti vzdušja, da bi se ljudje
navadili in bi se ko se obračajo na občino, obračali tudi nanje kot svoje predstavnike v občinskem
svetu in bi potem bila to nekakšna dobronamerna kontrola, saj bi prošnje prejeli tudi sami na
občinski svet.
Vlado Baša, podpredsednik NO razpravlja pri tej točki dnevnega reda in želi ob koncu te točke
nekako popraviti vzdušje. Sam prihaja iz Ižakovec in se v imenu vseh krajanov Ižakovec - staršev
majhnih otrok- zahvaljuje za potrditev oddelka v vrtu Ižakovci. Prav tako se zahvaljuje
občinskemu svetu in občini za potrditev prevozov. Vaščani tako vidijo, da občinski svet in
občinska uprava znata stopiti skupaj ko je to potrebno – da imajo sočutje do soljudi.
Martin Duh postavlja ponovno vprašanje, saj je na zadnji seji opozoril, da ob njegovem prevozu v
Ižakovce, Melince in Dokležovje še vedno zastaja voda na cestišču in se tako uničujejo bližnji
objekti. Obljubljeno mu je bilo, da se bo stanje saniralo, zanima ga, kako je s tem. Prav tako so
težave tudi tam, kjer je narejena kanalizacija- na tistem delu asfaltne površine.
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Nadalje pa mu je bilo povedano, da se pripravlja na njegov predlog nadaljnja aktivnost – glede
imenovanja komisije za izgradnjo manjkajočega nasipa k.o. Ižakovci in ga zanima, zakaj ni bilo na
sejo uvrščeno imenovanje le-te. Dobil je odgovor, da občinski svet še ni sprejel sklepa (Dugar
Peter, predsednik KMVVI) in zato komisija ni mogla poslati pozivov za zbiranje kandidatov zanjo.
Martin Duh še dodaja, da je ta komisija lahko samo v pomoč in nič slabega – predlaga 5 člansko
komisijo (predstavnik KS Melinci, predstavnik KS Ižakovci in trije svetniki OS).
Župan mu odgovori, da se pripravi predlog sklepa do naslednje seje sveta in prav tako bo
potrebno povedati oz. zapisati delovno področje – delokrog te komisije.
Ob koncu razprave pri tej točki pa je Stanko Glavač ponovno povprašal kako je s prometnim
znakom pri Vrtcu Beltinci (tisti, ki je na stranski ulici in je prednostni). Župan mu je odgovoril, da
je Janez Senica pridobil odgovor o tem in da je prometni znak pravilno postavljen.
AD 9 - Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci
Pravilnik o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci je bil že obravnavan na prejšnjih sejah
občinskega sveta in tudi na odboru za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in
turizem.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora je predstavil delo odbora na to tematiko in čistopis je
pripravljen za sprejem na občinskem svetu. V njegovi vsebini so zajete in upoštevane vse
varovalke. Bistveno pri tem pravilniku je, da občani-podjetniki lahko pridobijo nepovratna
sredstva za tehnološki razvoj svojih dejavnosti, za zaposlovanje novih delavcev, če so neuspešni na
drugih razpisih države ali EU. Vsebinski predlagatelj je župan ob sprejemanju proračuna,
tehnično pa zadevo spelje komisija. Glede na gospodarsko situacijo je skrajni čas, da se težave
začnejo reševati in s tem se bo dalo občanom-podjetnikom zelo pomagati – tako bo prišlo do
razvoja podjetništva in gospodarstva v celotni občini. Prisotne prosi, da potrdilo vsebino
pravilnika.
Venčeslav Smodiš, direktor občinske uprave podrobno predstavi člene, katere je bilo potrebno
spremeniti v smislu presoje in priporočil Ministrstva za finance. Dodatno pa še poudari, da z
uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljavnost Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada
Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva.
Štefan Ferenčak glede tega pravilnika želi povedati, da je njihova svetniška skupina LDS ves čas
priprave zagovarjala pravno pravilnost in vzdržnost le-tega. To je sedaj rešeno in tudi z njihove
strani ne obstajajo več zadržki, da se pravilnika kot takega ne bi moglo sprejeti oz. potrditi.
Simon Horvat postavlja vprašanje, ali je v mikro podjetjih mišljeno samozaposlovanje? Odgovor
mu poda predsednik odbora za družbene dejavnosti, Peter Gruškovnjak.
Ivan Mesarič kot samostojni svetnik in njegov kolega Igor Adžič sta ves čas postopka (približno 3
leta) podpirala in nagovarjala predsednika odbora za gospodarstva in direktorja občinske uprave
da naj pospešita sprejetje tega pravilnika in ugotavljata, da so prizadevanja obrodila sadove in
bosta primerno proslavila in akt podprla oz. sprejela.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 485/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik
Občini Beltinci v predloženi obliki in vsebini.

o spodbujanju in razvoju podjetništva v

AD 10 - Pogodba o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2010
Župan Milan Kerman predstavi dopis-ponudbo Letalskega centra Maribor, ki je dne 17.05.2010
Občini Beltinci posredovalo pogodbo o združevanju sredstev za obrambo pred točo z letali v letu
20101. Pomoč pri tem projektu je pomembna, saj je čedalje več škode na posevkih, okolju,
objektih v Pomurju. S tem se seznanjajo tudi druge občine v regiji in kar nekaj jih je k temu že
tudi pristopilo. Tudi MO Murska Sobota se obrača na občine, da projekt podprejo – delež bi se iz
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proračuna zagotavljal iz postavke »kmetijstvo«, potrebno je sprejeti o tej nameri sklep in potrditi
znesek, ki je predviden za Občino Beltinci.
Stanko Glavač glede na čas in situacijo, ko so namreč zavarovalnice odstopile od zavarovanj iz
naslova kmetijstva občani nimajo več te možnosti. Ta vložek je nujen, predlog podpira, saj se tudi
sam zaveda, kakšne so lahko posledice, ki jih pusti toča in neurja.
Marjan Maučec se pridružuje mnenju Stanka Glavač in podpira predlog in poziva k podpori tudi
ostale prisotne.
Po razpravi je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 486/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša s podpisom pogodbe z Letalskim centrom Maribor za
združevanje sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2010 in predvidenim okvirnim
zneskom 5.694,47 evrov z DDV-jem v ta namen ter se pridružuje zahtevi, da se tretje letalo
iz skupine stacionira na letališču v Rakičanu.
AD 11 - Predlog letnega programa športa v Občini Beltinci za leto 2010
Letni program športa, kot je v uvodu podal obrazložitev župan Milan Kerman zajema: športno
vzgojo otrok, mladine in študentov, kakovostni šport, vrhunski šport, športna rekreacij in šport
invalidov, športne prireditve, razvojne in strokovne naloge v športu ter investicije ter investicijsko
vzdrževanje.
Marjan Maučec je razočaran ker ni bil povabljen k razpravi kot predsednik odbora za šport,
kulturo in rekreacijo vendar pa podpira ta program športa in naj se čim prej pristopi k realizaciji
le-tega.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 487/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje oz. sprejema letni program športa Občine Beltinci za
leto 2010 v predlagani obliki in vsebini.
AD 12 - Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice
Vrtca Beltinci za leto 2009
Župan Milan Kerman v uvodu vpraša prisotne ali bodo o tej točki razpravljali javno ali se
predvajanje seje izključi za javnost. Prisotni so bili mnenja, da naj se obravnava javno.
Nadalje prisotne seznani, da je Svet JVVZ Vrtec Beltinci občino zaprosil za soglasje k izplačilu dela
plače za delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Beltinci Miroslave Šömen za leto 2009. Svet Vrtca
Beltinci je na svoji 4. seji sprejel ugotovitveni sklep o tem, da je ravnateljica dosegla 75,3 %
vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, pri čemer se kot osnova za
izračun upošteva višina plače direktorice v mesecu decembru preteklega leta.
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za družbene dejavnosti pove, da so obravnavali predlog
Sveta zavoda Vrtec Beltinci o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca
Beltinci tudi na svoji zadnji seji odbora. Glede na prejšnje točke in na odboru, so ugotavljali, da
javni zavod dela v skladu s plani in je prispeval h kvalitetni vzgoji otrok in socialni pomen v
občini. Smatra, da je nagrada upravičena in ni zadržkov, da tega ne bi potrdili. Svetniška skupina
SDS podpira izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Vrtca Beltinci za leto
2009.
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Župan Milan Kerman pred glasovanjem še pove oz. doda, da se v letu 2010 na podlagi 36. a člena
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2008 in 2009 direktorjem, izplača delovna uspešnost
v višini 3/12.
Ugotavljanje prisotnosti.Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št.: 488/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno letno delovno
uspešnost ravnateljici Javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Beltinci za Miroslavi
Šömen za leto 2009, v višini 75,3 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za
delovno uspešnost.
Redna delovna uspešnost za leto 2009 se ravnateljici vrtca v letu 2010 izplača v višini 3/12
letnega zneska.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem dnevni red 35 redne seje izčrpan in je sejo zaključil ob
22.16 uri.
Tonski zapis seje se hrani v arhivu občinske uprave Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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