OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 23.06.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon
Horvat, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš, Martin Virag, Valerija
Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Igor Lebar, Venčeslav
Smodiš-direktor občinske uprave, ravnateljica Vrtca Beltinci, Miroslava Šömen.
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan.
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in prebral vsebino dnevnega reda 24. redne
seje občinskega sveta. Povedal je, da je direktorica Centra za socialno delo Murka Sobota, ki bi bila
poročevalka za prvo točko dnevnega reda opravičila svojo odsotnost, ker je na dopustu, Center pa ni
zagotovil nikogar drugega, zato predlaga, da se ta točka umakne z dnevnega reda. Ravnateljice Vrtca
Beltinci še ni prisotne, zato bi predlagal, da njeno točko obravnavajo takrat, ko se bo udeležila seje
sveta. Dnevni red daje v razpravo.
Ivan Mesarič nima pripomb na vsebino dnevnega reda, ima vprašanje, kdaj bo na dnevnem redu
problematika v zvezi z izgradnjo logističnega centra Luke Koper, kot sta dala pobudo dva odbora.
Župan odgovori, da je bil dogovorjen sestanek z Luko Koper, vendar je zaradi menjave vodstva odpadel
in bo na dnevnem redu ,ko do sestanka pride.
Stanko Glavač predsednik odbora za kmetijstvo pove, da glede na neurje s točo, naj se razširi dnevni
red. Naslov točke: Ukrepi Občine in države po neurju s točo, ki je prizadelo občino Beltinci 16.06.2009.
Župan da na glasovanje najprej predlog, da se umakne 1. točka z dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 367/IV:
Z dnevnega reda 24. redne seje se umakne točka AD 1 – Seznanitev s poslovnim poročilom
Centra za socialno delo Murska Sobota za leto 2008.
Nadalje župan daje na glasovanje predlog za umestitev nove točke na dnevni red o problematiki neurja
s točo-na zadnjo točko.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 368/IV:
Na dnevni red 24. redne seje se na zadnje mesto umesti
neurju s točo dne 16.06.2009.

nova točka z besedilom: Ukrepi po

Ob koncu je župan Milan Kerman na glasovanje dal spremenjeni oz. dopolnjeni dnevni red.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 369/IV:
Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sicer:
1. Potrditev oblikovanja oddelkov ter števila kadra v Vrtcu Beltinci
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Realizacija sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
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4.
5.
6.
7.

Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
Statut Občine Beltinci- I. obravnava.
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Beltinci.
8. Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.
9. Soglasje k delovni uspešnosti v.d. direktorice Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za
leto 2008.
10. Beltinka Beltinci –soglasje k ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča.
11. Ukrepi po neurju s točo dne 16.06.2009.
Župan po sprejetju dnevnega reda ugotavlja, da se seje še ni udeležila ravnateljica Vrtca Beltinci, zato
predlaga z nadaljevanjem točk kot so zapisane in se bomo po udeležbi ravnateljice vrnili na točko AD 1
Prisotni so se z njegovim predlogom strinjali.

AD 2 - Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Prisotni na vsebino zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli nobenih
pripomb, zato ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 370/IV:
Sprejme se vsebina zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.

AD 3 - Realizacija sklepov 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Pri tej točki je župan Milan Kerman podal realizacijo sklepov prejšnje seje. Prisotni na njegovo izvajanje
niso imeli nobenih pripomb.

AD 4 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana
Za sekundarno kanalizacijsko omrežje Lipovci-Gančani smo izvedli javni razpis, na katerega so se
prijavili 4 potencialni kandidati. Izbran je SGP Pomgrad Muska Sobota, ki bo v Gančanih med 15. in
20. julijem začel z izgradnjo. Glede primarne kanalizacije pričakujemo potrditev dokumentacije.
V teh dneh bo javni razpis za sredstva strukturnih skladov na katerega bomo prijavili Bratonce in
Lipo.
Melinci-Ižakovci-Dokležovju gre zadeva h koncu in je precej pritiskov občanov za asfaltiranje
dodatnega. Želi povedati, da se asfaltira, kar je na podlagi kanalizacije poškodovano, v tistem obsegu
in tistih gabaritih, saj ni dodatnih rezervnih sredstev. Vse drugo bo urejeno iz naslova vzdrževanja cest
v naslednjih letih.
Župan obvešča prisotne, da je proslava ob dnevu državnosti v kulturnem domu.
V soboto je gasilsko tekmovanje GZ v Lipovcih, popoldne ob 14.30 pa prihod murskih ladij v okviru
Zveze ekoloških giban Ljubljana.

AD 5 - Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Jožico Pucko moti, da pri prejšnji točki niso prisotni prejeli nobenega gradiva, kar bi bilo potrebno in
zaželeno.
Glede kolesarske steze Beltinci-Gančani pa jo zanima, ali se je vpis v zemljiško knjigo že uredil, vse to
še stoji in prevzema še ni bilo, tudi kako je z drugimi kolesarskimi stezami v občini.
Župan se bo pozanimal pri izvajalcu meritev gospodu Graju Robertu, kako je s tem.
Za prvi del Dokležovje-Lipovci so sklenjene pogodbe in so pri notarju, da se overijo, drugi del pa so
meritve že narejene, pogodbe bodo sklenjene.
Peter Gruškovnjak na svoje vprašanje, kako je s situacijo na Partizanski ulici še ni dobi odgovora in
sprašuje ali se sploh ukrepa proti naročniku del. Ogroženost občanov je precejšnja.
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Zahvalil se je vsem volivcem in volivkam, ki so na nedavnih volitvah poslancev v EU namenili svoj glas
za njihovo stranko SDS.
Srečko Horvat postavlja vprašanje na temo kanalizacijskega sistema – ki se v Dokležovju bliža h koncu
in prosi za odgovore, kajti ljudje dobivajo čudne informacije od ljudi, ki delajo na gradbišču. Ali so ti
ljudje pristojni za to, da dajejo take informacije in se ne strinja s tem, da se zavaja ljudi, naj se jih
opozori, da niso pristojni za dajanje informacij.
Glede sanacije cestišč po zaključeni gradnji - kdo bo tisti, ki bo odločal, kaj se bo saniralo ali ne, bo
mogoče kdo z občine prisoten ali bodo izvajalci sami presojali, kaj se bo saniralo in kaj ne.
Je tudi dal pobudo pred časom, da se za Zdravstveni dom Beltinci nabavi fotokopirni stroj in ga
zanima, če je to že bilo realizirano.
Župan daje odgovor, da delavci nimajo pristojnosti da dajejo kakršnekoli informacije.
Glede Glavne, Narcisne, Letališke ulice v Dokležovju pa želi povedati, da se bo po teh ulicah izvajal
primarni del kanalizacije.
Sanacija cestišč se bo izvajala v skladu z projektno dokumentacijo.
Glede fotokopirnega stroja, pa se bo šlo v javni razpis, da se nabavi.
Štefan Ferenčak želi poudariti, da predolgo teče postopek odobritve dokumentacije in ga zanima, kaj se
ukrepa za pospešitev postopka.
Župan odgovarja, da so stalni stiki in razgovori, vendar soglasja še ni. Upa, da se bo to zgodilo v
najkrajšem roku. enega.
Ana Nerad želi v zvezi z kanalizacijo povedati, da imamo nadzorni organ in meni, da je delo
neodgovorno in tudi nevarčno – poda nekaj primerov t.i. sanacije na terenu. Zato pa jo čisto nič ne
čudi, da so ljudje nejevoljni in zato prosi temeljit nadzor tega dela ob izgradnji kanalizacije tudi v KS
Melinci. Župan želi poudariti, da se v delo gradbincev ne more posegati, tudi ne v njihovo tehnologijo,
vse pripombe so umetne in dobre, saj se bo nadzornika na vse to opozorilo in ga tudi prosilo za
določene odgovore.
Stanko Glavač je že neštetokrat spraševal, kaj se dogaja s parcelama v Vrtni ulici. Postavil je vprašanje
glede sanacije udarnih jam, kdaj se bo tudi tam cestišče popravilo. Glede prebojev na Kmečki ulici (ko
je bila prerezana cesta), naj se popravi.
Venčeslav Smodiš daje odgovor Stanku Glavaču, da bo ponovno zbiranje ponudb za odkup – ne dražba
ampak zbiranju ponudb, kdo da več – bo objavljeno – glede udarnih jam na Jugovem je opravil
razgovor z predstavnikom Cestnega podjetja in je obljubil sanacijo.
Igor Adžič je povedal, da so javni delavci po čiščenju pri stari Vrtnariji pustili listje, ki bi moralo biti
odpeljano vstran in tam ostati čisto.
Uredi naj se sanacija drevja po neurju pri zdravstvenem domu.
Prav tako se naj pristopi k sanaciji odvodnje parkirišča pri zdravstvenem domu.
Simon Horvat postavlja vprašanja glede vodenja in nadzora gradnje kanalizacije na terenu. Dosedanji
referent za gradbeništvo, okolje in prostor je postal direktor komunalnega podjetja in tako občinske
stvari več niso v njegovi pristojnosti, bilo bi pa pač nerodno, če bi župan in direktor hodila na teren in
zadeve preverjala.
Župan Milan Kerman je pojasnil, da ima občina za vse te stvari na terenu nadzornika, ki vse spremlja
in je za to plačan, to je Kolarič Anton.
Simon Horvat se strinja s tem, vendar sprašuje, če ne bi bilo smiselno zaposliti na občini nekoga kot je
bil prej.
Župan mu odgovori, da je razpis že zunaj in da se dela na tem.
Martin Duh na tematiko kanalizacije želi povedati, da na Melincih nobena ulica ni sanirana po
izgradnji le-te. Glede sanacije razume Anico Nerad.
Tudi je opozarjal na postavitev ograje pri vrtcu in mesec dni je minilo in ograje še vedno ni, kar je
žalostno.
Ivan Mesarič prenaša pobudo oz. vprašanje predsednika KS Lipovci, Franca Cigana, glede prekritja
PUP-a pri igrišču v Lipovcih za dva investitorja-gradnja objektov, češ, da naj bi le-ta občino že obvestil.
Venčeslav Smodiš pove, da je izvajalca bilo pozvano za ponudbo.
Nadalje pa pisno preda 5 vprašanj županu in sicer:
glede dograditve kolesarske steze Lipovci-Dokležovje (rok za pridobitev dokumentacije in predaja v
uporabo), preveriti neskladje interesov med dopisom župana za odprodajo zemljišč za logistični center
Luki Koper, ter potrebnim prostorom za izgradnjo kolesarske steze (je župan ščitil občinski interes in
izvzel zemljišča za izgradnjo kolesarske steze);
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glede sodelovanja s Poljsko (pojavljajo se razni subjekti in pravne osebe v stikih s predstavniki najbrž
nekega mesta iz Poljske. Občinski svet namreč ni dobil priložnosti, da bi informacijo župana v
prejšnjem mandatnem obdobju institucioniral s sklepom OS o pobratenju s tem mestom. Želi izvedeti
vsa ozadja srečanja določenih prej imenovanih institucij, katerih ustanoviteljica je občina s
predstavniki prej omenjenega mesta in razloge zakaj uradna politika – občinski svet niso imeli iste
priložnosti, kot npr. šola, ZTK, posamezniki iz občinske politike;
realizacija sanacije cest po zgraditvi avtoceste (prosi da mu ustno odgovori, koliko kvadratnih
milimetrov cest je bilo oz. bo saniranih do 30.06.2009 kot je bilo napovedano na eni od sej OS;
rad bi izvedel za ozadje, zakaj je bila občinska ZTK spregledana ob organizaciji prireditve koncerta
Novih fosilov in kako boste sanirali škodo, ki je nastala ob zanikanju vloge ZTK v naše prostoru;
kdo uresničuje ustanoviteljske pravice v javnem zavodu Vrtec Beltinci, glede na to, da so ustanovitveni
akti približno enaki ustanoviteljske pravice pa se v praksi uresničujejo diametralno nasprotno (OŠ
Beltinci, ZTK-OS, vrtec).
Župan Milan Kerman odgovarja: glede sanacije cest po izgradnji AC – obvestilo se je DARS in
Ministrstvo za promet in inženirja g. Brodnjaka – odgovora še bilo, bilo pa je na otvoritvi 14. avgusta
lansko leto zagotovljeno, da bo 30.06.2009 sanirano vse.
Ivan Mesarič ceni županov odgovor in ni lahko z institucijami delati, vendar se navezuje na njegov
odgovor, ki ga je javno povedal, da bodo ceste sanirane do tega datuma, tega do sedaj namreč ni
preklical in ne zanikal.
Glede prireditve Novih fosilov župan povdarja, da ni imela občina nič pri tem – ŠD Ižakovci je vso
zadevo vodil in urejal. Občina kot lastnik zemljišča je dala soglasje, saj je ŠD Ižakovci občino za to
zaprosil.
Venčeslav Smodiš dodaja, da občina kot lastnica zemljišča daje soglasje, čeravno ZTK upravlja z
Otokom ljubezni.
Seje se je udeležil svetnik Peter Dugar.
Peter Gruškovnjak želi povedati, da je ZTK Beltinci odreagiral indirektno – prebere dopis, ki je bil
nnaslovljen na občino. Zavod nasprotuje tovrstnim masovnim, komercialnim prireditvam, ker Otok
ljubezni spada v zaščiteno območje evropskega pomena (natura 2000). Upravljalec otoka je ZTK
Beltinci in zato predlaga občinskemu svetu, da se v prihodnje za vse prireditve, ki se želijo organizirati
na Otoku ljubezni pridobi predhodno soglasje od upravitelja otoka, ZTK Beltinci. ZTK Beltinci ne
nasprotuje koncertnim dejavnostim. Ko so bujraške prireditve ob Büjraških dnevih, je veselica drugo
ali tretje razrednega pomena, večji in prvobitni pomen je sama etno kultura, dejavnost in prikaz starih
običajev in navad. Kar je v zavodu zmotilo tudi to, da je predprodaja vstopnic od katere se dobi
provizija, ni bila ponujena domačinom ampak drugim. Za organizatorjem se skriva nekdo tretji in ki ni
imel prave namene za naše okolje. Župan pove, da se je potrebno z prirediteljem o tem pomeniti. Glede
predloga sklepa, pa doda, da bo za vsako prireditev v imenu lastnika izdaja soglasja oz. nesoglasja
samo ZTK Beltinci, dokler je upravljalec, kar je tudi ena od možnosti-saj lastnik lahko prenese to na
upravljalca.
Valerija Žalig pove, da se gre pri vsem tem za sprenevedanje in željo ZTK Beltinci o popolnem nadzoru
ene turistične točke, kjer je bilo koncertov v preteklosti veliko. Ne razume, zakaj domače športno
društvo ne bi smelo imeti svoje prireditve, ki ima sedež v Ižakovcih in zakaj občina kot lastnik ne bi
smela tega dovoliti. Upa tudi, da bodo Ižakovčarji svoje povedali in na to tudi odreagirali.
Peter Gruškovnjak daje repliko in vse prisotne seznanja, da so v sklopu Nature 2000 evropskega
pomena tudi omejeni prometni režim in še kaj.
Dugar Peter želi na to tematiko pojasniti, da se da take in podobne zadeve lahko na zelo enostaven
način reši. Vse se naj opredeli v pogodbi saj je pravno formalna oblika najboljša. V pogodbi bodo tako
zapisane obveznosti in pogoji.
Peter Gruškovnjak oblikuje ponovno sklep za glasovanje – organiziranje prireditev na Otoku ljubezni v
Ižakovcih je možno le v soglasju z ZTK Beltinci dokler je le-ta upravljalec nepremičnin v imenu
lastnika. Dodaja še, da se marsikatera stvar dogaja na otoku in to je pošteno in korektno, da se urediodgovornost za nesrečo in nezgodo bosta nosila lastnik in upravljalec in nihče nič ne manipulira in si
ničesar ne želijo prilastiti.
Štefan Ferenčak replicira in predlaga, da za vsako prireditev nosi odgovornost tudi glede varnosti
prireditelj, ki prireditev prijavi – njegova pobuda je, da se lahko ta sklep še vedno sprejme – ne nekaj
na vrat na nos sprejemati.
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Simon Horvat povdarja, da se mora vprašati tudi Ižakovčarje, ki so stalno poleg in imajo objekte v svoji
lasti. Morajo prav tako podati soglasje.
Stanko Glavač predlaga, da se prej pripravi pogodba v katero se to vnese in občinski svet pogodbo
pregleda v soglasju s KS kot delnega lastnika objektov.
Čudno mu je, da občina kot soustanovitelj ZTK Beltinci ne da prednosti organizaciji, ki jo ustanovi, po
drugi strani pa daje občina sredstva za delovanje. ZTK bi moral biti v prednosti.
Občina ni nikogar povabila in ni preferirala društva. ŠD Ižakovci organiziralo in kompletno vodilo vse
še dodatno pove župan.
Valerija Žalig glede legitimnosti UO ZTK Beltinci želi spomniti, da je bil le-ta izvoljen s strani 12
svetnikov občinskega sveta, ki imajo večino in ta želi imeti totalni nadzor. Glede varstva narave je bila
na prireditvah, ki so tudi bili koncerti in to na Otoku ljubezni in ni bilo takrat problema, sedaj pa ko je
športno društvo organiziralo svojo prireditev so problemi.
Srečko Horvat postavlja vprašanje predsednika UO ZTK Beltinci glede na predlagani sklep, da bi vsa
soglasja izdajal zavod. Zanima in prosi odgovor, kdo bo prireditelj, ali bo odgovornost prestavljena na
organizatorja.
Peter Gruškovnjak odgovarja Srečku Horvatu v smislu tega, da obstajajo medsebojna pogodbena
razmerja – kaj tiče organizatorju kaj tiče upravljalcu in vse to je zakonsko opredeljeno.
Ivan Mesarič sprašuje župana o legitimnosti izvolitve UO ZTK Beltinci, ker sedaj ima občutek, ko je
Valerija Žalig spregovorila, da temu ni bilo tako. Naj se mu nemudoma pojasni, če takrat na
glasovanju ni bilo kaj v redu izvedeno. Če se kdo dela norca s tega spoštovanega zbora in kar le-ta tako
po veljavnem glasovanju naredi je tisto, kar velja in naj legitimnosti več nihče ne nasprotuje.
Martin Virag replicira Ivana Mesariča in želi dodati, da je vsekakor legalen ta občinski svet, da je vse
naredil po zakonu, ali dosti ni naredil moralnega. Ves čas ko moralo cenijo in nemoralno delajo, ni zanj
dobro – misli na Ivana Mesariča in teh njegovih 12 zato, ker dejansko če je moralno, če ima celi svet
demokracijo, daje slabšim prednost, niso želeli prednost, da tisti ljudje v manjših strankah, ki se niso
priključili njihovi opciji, niso imeli možnost preko predstavnikov vplivati na delovanje občine, so jim
onemogočili s svojim arogantnim, poštenim glasovanjem in to je dejansko rak-rana našega sveta in
posmehovanja in delanja norca tako z ljudi in župana.
Martin Duh pove, da je napaka, ker občina ni obvestila ZTK takoj, ko je izvedela za prireditev. Če daš v
najem nekomu, moraš seznaniti oz. prenesti na njih, ali pa je pogodba napačno narejena. Rak rana je
nastala na občini in če bi direktor pravilno ukrepal do tega ne bi prišlo.
Venčeslav Smodiš želi povedati, da občina daje kot lastnik soglasje. Če pa se sprejme sklep kot ga
predlagajo, potem pa bo veljalo drugače.
Regina Sraka želi pojasniti, da jo je prizadelo predvsem to, da se obravnava oz. razpravlja o Ižakovcih,
pa nobenega Ižakovčarja nimajo v svojih vrstah. Pričakovala je, da bi se KS Ižakovci tudi kaj povedala.
Peter Gruškovnjak glede na razpravo si vsak razpravljalec naj vzame k sebi odgovornost za svoje
besede – umika pa prvo predlagani sklep o tem, da se sprejme za soglasodajalca ZTK Beltinci za vse
prireditve. Poziva pa občinski svet, da se pooblasti župana Milana Kermana da v roku 8 dni skliče
sestanek predsednika UO ZTK Beltinci, KS Ižakovci in v.d. direktorico Elo Horvat in pravnika, da se
zadeve doreče, saj so povezovali skozi razpravo prisotni, da ZTK ni organiziral prireditev in se ni
okoriščal in naj demagogije ne širijo.
Ob koncu razprave pri tej točki je župan povzel predlog Petra Gruškovnjaka ter da se upošteva predlog
Stanka Glavača, da se obstoječa pogodba med občino in ZTK dopolni, uredi, razširi. Iniciator sestanka
in priprave dopolnitve je občinska uprava. Na to tematiko ob koncu prisotni niso sprejemali sklepa
ampak so se strinjali, da se predlog zapiše kot pobuda.
Stanko Glavač pri tej točki še želi povedati, da glede kritike nadzornikov je bilo že na prejšnjih sejah,
nadzorni mora vedeti, kako mora biti urejeno gradbišče ko se umaknejo, naj župan in občina kot
plačnik te investicije opravi z nadzornikom takojšnji razgovor in poda se zahteva, da je prisoten in
navzoč na gradbišču, saj mora biti delo kvalitetno opravljeno.
Andrej Vöröš se v imenu GZ Beltinci in civilne zaščite vsem tisti članom PGD-jem in ostalim članom in
občanom ter ostalim iz drugih občin, ki so pomagali po neurju, da so prišli, da se je saniralo kolikor se
je dalo in so imeli moralno moč, da so pomagali tako hitro in pravočasno.
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Jožef Horvat postavlja vprašanje kako se je z gospodom Rudašem uredilo. Župan da odgovor, da se leta več ne oglaša in se je vsa zadeva predala na sodišče, da se jih bo poklicalo in jih po uradni dolžnosti
razdruži oz. razparcelira. Tudi sprašuje za kakšna sredstva razvojnega sklada ali EU če se je poslalo,
da bi dali. Pričakujejo naj Romi, da bodo seznanjeni, da se na sodišču to reši, dodaja direktor občinske
uprave, Venčeslav Smodiš.

Župan Milan Kerman predlaga 15 minutno pavzo.

AD 1 - Potrditev oblikovanja oddelkov ter števila kadra v Vrtcu Beltinci
Ravnateljica Vrtca Beltinci, Miroslava Šömen je povedala, da javni zavod seznanja občinski svet s
številom vpisanih otrok novincev, oblikovanjem oddelkov in potrebnim številom strokovnih delavcev v
šolskem letu 2009/2010. V času vpisa od 04. do 08. maja 2009 so vpisali v vrtec 68 novincev, natanko
toliko jih odhaja v osnovno šolo. Povečalo se je število otrok 1. starostnega obdobja, vse so jih uspeli
razvrstiti v 16 oddelkov. Torej za naslednje šolsko leto ne predvideva povečanja števila otrok, oddelki
so v celoti zasedeni, v 15 oddelkih uveljavljajo fleksibilni normativ (+2), trenutno je prostih 13 mest, za
katere imajo že evidenčne vpise od novembra 2009 do februarja 2010.
Peter Gruškovnjak je prisotne seznanil, da se je odbor za družbene dejavnosti na svoji seji, ki je bila v
četrtek 18. junija 2009 obravnaval to področje in mu je bilo oblikovanje oddelkov kot tudi število kadra
s strani ravnateljice Vrtca Beltinci tudi predstavljeno. Strinjali so se s predlaganim 16 oddelčnim
vrtcem, bilo pa je tudi povedano oz. pozivov k varčevanju glede na ekonomsko-gospodarsko situacijo v
državi, predvsem pa v naši regiji, kjer je pričakovati socialne pritiske in upa, da se bo našlo skupne
rešitve, kako stroške vrtca znižati na področjih, kjer zakonodaja to dopušča.
Razprave pri tej točki na to tematiko ni bilo, zato je župan Milan Kerman predlog sklepa dal na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 371/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje 16 oblikovanih oddelkov v Vrtcu Beltinci s potrebnim
številom strokovnega kadra za šolsko leto 2009/2010.

AD 6 - Statut Občine Beltinci- I. obravnava
Cilj sprejetja novega statuta je uskladitev določb s spremenjenimi in dopolnjenimi določbami
zakonodaje na področju lokalne samouprave. Uskladitev statuta z zakonskimi določili bi bila mogoča
tudi s sprejetjem sprememb in dopolnitev obstoječega statuta, vendar pa bi tako noveliranje
obstoječega statuta bilo manj pregledno in bi narekovalo tudi sprejetje prečiščenega besedila statuta.
Zaradi tega je bil pripravljen predlog novega statuta in sicer a podlagi vzorca, ki ga je pripravila
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. V predlogu novega statuta je urejeno
vse tisto, kar zahtevajo oz. narekujejo zakonske določbe za delovanje lokalne skupnosti. V njem
povzete tudi ustrezne zakonske določbe predvsem ZLS, ZLV, ZFO…).
Igor Adžič predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja je povedal, da so cilji, ki se jih
zasledovalo (ohranjanje KS-ov kot samostojnih pravnih oseb, ohranja se 19 občinskih svetnikov, zakon
spreminja nekatera dejstva: župani ne morejo biti člani svetov KS-ov in ne člani NO in občinskih
svetov, župan je funkcionar kot vsi svetniki). V statutu so po skupnem prepričanju prišli do zaključka,
bi bilo primerno, da ima občina največ 2 podžupana – enega po zakonu mora imeti imenovati-sedaj ga
je občinski svet imenoval in razreševal, po novi zakonodajo, pa ima župan avtonomno pravico, da si
izmed izvoljenih svetnikov izbere podžupana ali 2 župana. Glede na vzorec in komunikacije smo
zapisali, da ima 5 stalnih delovnih teles (druga se opredelijo z poslovnikom občinskega sveta-ki bo pod
izvedbeni akt tega statuta). Do sedaj so imela delovna telesa od 7-9 članov –sedaj so dodali možnost,
da bi imeli odbori v bodoče od 5-9 članov, komisije pa od 3-5 članov. Je najpomembnejši akt vsake
občine in so ga dvakrat obdelovali z minimalnimi popravki, je pripravljen zelo odgovorno, se politizaciji
tudi izognili in naredili splošen akt. Doda še, da je nekatere naloge – svetniki so po zakonu bili člani
sveta KS-ov, tudi ta avtonomija se ohranja tudi v bodoče.
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Štefan Ferenčak se strinja, da je krovni dokument, ki nas vse zavezuje in bi bilo lahkomiselno, da o
njem ne bi kaj povedali. Zaskrbel ga je člen 34., za katerega ga skrbi, če bo zaživel. Največ 2
podžupana (možnost), in boji se, da bo kdaj do realizacije prišlo. Ne more si predstavljati, da župan, ki
je izvoljen po večinskem sistemu, za naše okolje kjer delujemo, potrebuje 2 podžupana? Seveda si
predstavlja profesionalnega župana in enega podžupana in dva po njegovem mnenju ni potrebno imeti
v naši občini – več jih je, hujše je – to je samo njegov pomislek in njegova razprava.
Igor Adžić – po zakonu ima opredeljene svoje pristojnosti in pooblastila – župan si imenuje in razrešuje
podžupana – strokovnost, zaupanje - to sta dva vidika, ki ju župan upošteva – zakon dodeljuje, da
mora imeti občina vsaj enega podžupana. Ne vidi razloga (lahko piše, ne pa mora), županu se naj ne
jemlje pravica – podžupana si lahko imenuje začasno in to ni nikakor pravilo – če se določi le enega, se
omejuje župana v tem primeru.
Srečko Horvat ima vprašanje v 41. členu, kjer piše, da nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora
le, če je tako določeno v nadzornem programu. Pomeni, da nekdo opozori NO na določene morebitne
nepravilnosti, če to pomeni da NO tega nadzora ne more opraviti, če ga nima v svojem programu oz.
kakšen je postopek, če nekdo predlaga nadzor določene postavke (svetnik…), da se NO odloči ali ne
odloči in nadzor opravi ali ne opravi – ta člen je nekako ohlapen in prosi za obrazložitev.
Igor Adžič daje odgovor Srečku Horvatu – NO je najvišji organ kontrole občinske porabe. Zato je
potreben letni program, ki pa se ne opredeljuje koledarsko podrobno – nenadni dogodek se opazi, se
zabeleži, obvesti in le-ta si ga umesti v svoj program – ko si dopolni, organizira in z najavo gre do
instituta, ki ga kontrolira-torej organizirano, sistematično in naprej najavljeno.
Srečko Horvat dodaja, če kdo predlaga NO-ju, če je dolžan ta predlog vnesti NO v svoj program oz.
plan? Navaja primer: če je sestavljen No iz določene politične opcije – ali lahko zavrne predlog
nasprotne politične opcije. To ni zagotovljeno brezpogojno v zakonodaji, ne bi bilo etično primerno, če
je sum zlorabe oz. neprimerne porabe, da to ne bi to storili. NO ni politični organ, čeravno stranke
predlagajo člane v nadzorni odbor.
S sprejetjem tega statuta ne bo začel celotni veljati, nekateri členi bodo ostali do konca mandata
(sestava delovnih teles, delovanje župan (nezdružljivost) in bodo začeli veljati komaj po prvih lokalnih
volitvah. Ker občina nima sprejetih še vseh z zakoni določenih predpisov, so v predhodnih določbah
tudi določila o tem, da se do sprejetja novih predpisov v Občini Beltinci uporabljajo predpisi, ki jih je
sprejela (bivša) občina Murska Sobota, če niso v nasprotju z zakonom. Za sprejem v obeh branjih mora
glasovati 2/3 vseh članov občinskega sveta, dodatno še pojasni župan Milan Kerman pred samim
glasovanjem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 372/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Statuta Občine Beltinci v prvi obravnavi. Do
drugega branja je le-ta v javni razpravi do 31.08.2009.

AD 7 - Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Beltinci
Predlagana dopolnitev Odloka pomeni uskladitev splošnega akta zavoda z dejanskim izvajanjem
dejavnosti zavoda. ZTK Beltinci je Občinski svet namreč zaprosil za podajo k dopolnitvi dejavnosti
zavoda in sicer z dejavnostjo s šifro 10.610-Mlinarstvo. Uvodna pojasnila pri tej točki je podal
predsednik UO ZTK Beltinci, Peter Gruškovnjak. Zavod na otoku opravlja dejavnost mlinarstva v
turistične namene. Za izvajanje te dejavnosti je potrebno obstoječim dejavnostim zavoda dodati še to
dejavnost. Po sprejetju in objavi dopolnitve odloka o ustanovitvi zavoda, bo UO ZTK Beltinci moral
sprejeti tudi dopolnitev statuta zavoda, v členu, ki se nanaša na dejavnost zavoda.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlog sklepa dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 373/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
ZTK Beltinci v predloženi vsebini, v skrajšanem postopku.
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AD 8 - Imenovanje direktorja Zavoda za turizem in kulturo Beltinci.

Peter Gruškovnjak je v uvodu povedal, da je iz dopisa ZTK Beltinci, ki ga je le-ta posredoval na
občinski svet, razbrati, da je UO na svoji 2. izredni seji dne 15.06.2009 obravnaval edino prispelo vlogo
na objavljeni javni razpis za direktorja ZTK Beltinci (na podlagi sprejetega spremenjenega statuta
zavoda) in ki izpolnjuje vse razpisne pogoje in zato temu občinskemu svetu kot najvišjemu organu
občine, ki je ustanoviteljica ZTK Beltinci predlaga, da se potrdi oz. imenuje Elo Horvat, Murska Sobota,
Razlagova 24 za dobo petih let.
Štefan Ferenčak spomni prisotne na bližnjo preteklost, da je gospa Elica že dvakrat kandidirala in ni
bila potrjena in LDS jo podpira tako sedaj, danes kot jo je tudi že dvakrat prej. V svojem mandatu je
kot v.d. direktorica dobro delala in je kar nekaj denarja pripeljala v našo občino.
Peter Gruškovnjak daje pojasnilo kolegu Štefanu Ferenčaku, da kandidatka ni bila imenovana že
dvakrat prej ne zaradi imena in priimka oz. zaradi svojega dela, ampak za to, ker je bilo potrebno
spremeniti statut zavoda, da se je nepravilnosti statuta odpravilo in zato so bili samo zadržki, nobenih
drugih t.i. zmajev ni bilo zraven.
Ostali prisotni niso razpravljali,zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 374/IV:
Za direktorico Zavoda za turizem in kulturo Beltinci se imenuje ELA HORVAT, Razlagova 24,
9000 Murska Sobota za dobo 5 let.

AD 9 - Soglasje k delovni uspešnosti v.d. direktorice Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za
leto 2008
Peter Gruškovnjak, predsednik UO ZTK Beltinci želi pojasniti, da je predlog podal že prejšnji UO ZTK
Beltinci. Na 2. redni seji so sprejeli stališče, da nobenega sklepa ne bodo šli preverjat, razveljavljat
glede prejšnjega UO ZTK Beltinci, zato ga niso spreminjali in tako ga predlagajo sedaj tudi oni. Nedolgo
nazaj so potrdili poročilo zavoda in program za leto 2009 in s tega razloga ZTK ne vidi zadržkov.
Dodana je pri sklepu še 2. točka pri predlogu, dodaja župan, da se izplača v letu 2009 le 4/12 zneska
za redno delovno uspešnost, preostanek 8/12 pa se ji izplača v letu 2010, dodaja župan Milan
Kerman.
Igor Adžič pove, da je stari UO ZTK Beltinci pod vodstvom dr. Nikolaja Szepesy-ja imel zadnjo sejo
odbora 17.12.2008 in je pred potekom davčnega in poslovnega leta in pred sprejetjem letnega poročila
sprejel neveljaven sklep, da se gospe lahko podeli nagrada. Predsednik UO ZTK se ne more sklicevati
na preverjanje in je tudi predsednik odbora nagrado 500,00 evrov bruto. Sprašuje se če bodo ob koncu
leta tudi oni prejeli kakšne nagrade za svoje dobro opravljeno delo skozi leto ali predsedniki odborov in
komisij? Glede določitve plače določa uredba, ki se od 1.3.2006 uporablja – ustanoviteljske pravice
izvršuje občinski svet – o odobritvi dela v skladu z 8. členom uredbe odloča občinski svet – nagrada je
bila izplačana tudi v letu 2007 in občinski svet o tem ni odločal – isti postopek je bil v vrtcu – tudi za
leto 2008, del nagrade je bil že izplačani, o čem pa bodo odločali oni? To so podatki njegovi, sejo se
lahko prekine in pridobi informacije, če je to res, ne morejo o ničemer odločati – to meji na zgodbe, ki
niso v simbiozi z veljavno zakonodajo.
Stanko Glavač glede na to informacijo, ki je bila dana, pred preverbo ne bo glasoval o tem, saj to ni v
skladu z zakonom in je zanj to velika kršitev – potem pride pod velik vprašaj tudi prejšnje glasovanje,
kjer je glasoval za direktorico, to je za njega kriminalno dejanje, z javnim denarjem se ne sme delati po
domače. Tudi on se strinja, da se seja prekine in pridobi informacijo.
Župan sejo prekine za 10 minut.
Igor Adžič je izrazil domnevo, da ta podatek drži – več oseb je to reklo in misli, da plačilni nalog je bil
izveden 10.01.2009.
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Peter Gruškovnjak je dejal, da je Igor Adžič imel prav, to je dejstvo, ki je nastopilo, da so bili seznanjeni
v novem UO. Peter Gruškovnjak predlaga, da NO zadevo razišče. Dodaja pa še, da odredbodajalec za
izplačilo uspešnosti to ni bila Ela Horvat, zato pomisleki Stanka Glavača v njegovi razpravi prej niso
upravičeni kot tudi ne oporekanje zakonitosti postopka imenovanja direktorja ZTK Beltinci.
Župan ponovno prekine sejo za 10 minut.
Glede na nejasnost, se predlaga, da se ta točka umakne in občinski svet NO-ju naloži, da zadevo
preveri in na julijski seji o tem tudi poroča.
Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 375/IV:
Občinski svet Občine Beltinci nalaga nadzornemu odboru, da preveri izplačilo dela plače za
delovno uspešnost v.d. direktorici Eli Horvat in vse okoliščine kot tudi dejstva poda na
naslednji seji občinskega sveta, ki bo v mesecu juliju 2009.

AD 10 - Beltinka Beltinci –soglasje k ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišča
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da je Beltinka Beltinci, tovarna pletenin
občini predložila v pregled in podpis listino o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja. Obenem je predložila
kopijo dopisa občine iz leta 1996 iz katerega izhaja, da občina pod pogoji soglaša z odmero in
preknjižbo lastništva zemljišča s parc. št. 86/2, k.o. Beltinci. Z omenjeno listino želi Beltinka Beltinci
d.o.o. urediti prenos zemljišča s parc. št. 86/2-poslovna stavba v izmeri 1105 m2, dvorišče v izmeri
301 m2, vpisana v vložek št. 1, k.o. Beltinci v katerem je kot zemljiškoknjižna lastnica vpisana občina
do 1/1, dejansko pa je ves čas v njeni lasti in uporabi. Iz vsebine listine je med drugim razvidno da je
Beltinka Beltinci d.o.o. lastnica parcele št. 90 k.o. Beltinci, ki v naravi predstavlja tovarno Beltinka in
da se tovarniško poslopje rasteza tudi na parcelo št. 86/2 k.o. Beltinci, katere lastnica je občina.
Prenos lastninske pravice na parceli 87/2 k.o. Beltinci s prejšnje lastnice Beltinka Beltnci na občino je
bil izvršen, nikoli pa ni bilo urejeno zemljiško-knjižno stanje glede parcele št. 86/2, k.o. Beltinci.
Beltinka Beltinci d..o. dejansko z to listino želi, da zemljišče neodplačno preide v njeno last, posest in
razpolaganje. Upoštevajoč določila statuta sprejme odtujitev in pridobitev nepremičnega premoženja
občinski svet.
Ivan Mesarič in Igor Adžič opozarjata, da bo s tem potrebno prav tako spremeniti letni program načrta
razpolaganja s premoženjem – naj se za naslednjo sejo pripravi vse potrebno in se obravnava na
naslednji seji in umakne z dnevnega reda.

AD 11 - Pomoč občine in države kmetovalcem po neurju s točo in dežjem 16.06.2009
Stanko Glavač je pojasnil že v začetku seje vzrok za uvedbo te točke na dnevni red. V Pomurju se je
mudil dr. Milan Pogačnik in predsednik države, Danilo Türk, ki sta si ogledala stanje na terenu in
država je na tem področju že nekaj naredila. na 22. redni seji smo razpravljali o subvencijah v
kmetijstvu, se povedalo da država odstopa od pomoči v tem smislu, da po neurju s točo ne bo finančno
intervenirala, zato pa je zagotovila sredstva v obliki zavarovalnih premij za pokritje 50 % in se vsem
priporočilo, da to storijo in si posevke zavarujejo. Tudi dopis je prebral, ki ga je na občine naslovila
Uprave RS za zaščito in reševanje. Pričakovanja kmetovalcev naj ne bodo velika, saj sredstev na
podlagi popisa in ocene ne bo. Občina bo pristopila k sanaciji in sicer na način, da bo sklep, ki je bil
sprejeti na 22. redni seji št. 359/IV stopi v veljavo s spremembo, da se ukrepi nanašajo v spremembi
namembnosti na pomoč za sanacijo škode nastale po neurju z močnim vetrom, dežjem in točo dne
16.06.2009, v višini kot se je takrat sprejelo. Daje neurje pravno podlago za izvajanje dela sklepa, ki ni
po pravilniku (torej posebna proračunska postavka).
Štefan Ferenčak pove, da so na takratni seji sveta bili proti delu sklepa, ki je bil nezakonit, sedaj pa se
na podlagi tega predloga sklepa ne spremeni nič in ker so bili takrat proti, bodo tudi sedaj. Ta sklep
nima veze s točo in neurjem – sredstva se naj namenijo za tiste, ki bodo prijavili škodo in bo komisija
ugotovila, da so upravičeni.
Tudi Valerija Žalig meni, da apnenje, testiranje škropilnic in analiza zemlje nima veze z nedavnim
neurjem.
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Stanko Glavač pa pojasni, da se pomoč lahko nameni na različne načine-občina se je odločila da ob
neurju pomaga s temi ukrepi, ki jih lahko vsi koristijo. Ne bo pa se podpiralo špekulantov, sedaj
obstaja možnost, da se pomaga – strokovno mnenje je bilo dano s strani kmetijske svetovalne službe,
če pa želi kdo biti všečen naj pove javno da je proti temu sedaj, ko je zakonito.
Štefan Ferenčak noče, da izpade, da je on proti kmetijstvu ampak sprašuje, kakšno moralno pravico
imajo da pridejo na sejo z nezakonitimi predlogi, samo za zakonitost se mu gre. Če bo direktor
občinske uprave ki je pravnik povedal, da je zakonito, bodo podrli takoj.
Igor Adžič ni pravni strokovnjak, vendar pa ne razumejo zadev kot se izvaja. Direktor občinske uprave
je povedal, da ni pravnih podlag, zakon pa tega ne prepoveduje. Ukrepi zadnjih dveh let so ili
predlagani, ki bodo naši zemlji pomagali, vemo kakšna je kislost tal. Sedaj je priložnost, da to
podpremo. Prejšnji sklep ni bil zadržani, res se ni do sedaj izvedel vendar ima vse pravne oblike, da bo
zaživel.
Štefan Ferenčak ponovno poudarja, da to ni pravno.
Ivan Mesarič pove, da je bil odbor za kmetijstvo, katere član je tudi sam in na svoji izredni seji je
direktor občinske uprave zapisnik pripravil. Nadalje je citiral dejstva, ki so navedena v zapisniku. Bil je
sam takrat res proti. Župana so želeli prisiliti, da gre sklep v izvajanje. Direktor je dal svoje mnenje, ki
ni sigurno relevantno, župan sklepa ni zadržal se pa ne izvaja, je dodal. V njegovi skupini je mnenje da
direktor sprašuje tam, kjer so že vnaprej dobi negativni odgovor
Direktor občinske uprave daje odgovor na to, da nima pravne podlage določena zadeva – zakon ki nima
temelj v ustavi, oziroma temelj v zakonu je z drugimi besedami nezakonit in se torej lahko pove tako ali
drugače. Dejstvo je, da je ministrstvo bilo zaprošeno za mnenje.
Ivan Mesarič sprašuje direktorja (na vprašanje mu ni potrebno glasno odgovoriti) če je kdaj ta t.i.
»protizakonita« sredstva za apnenje tudi sam koristil? Ivan je sredstva koristil, meni pa, da naj se
pokliče računsko sodišče in naj le-to preveri tudi za leta nazaj izplačilo regresa in bodo pač tudi kmetje
vračali sredstva, odgovorna oseba bo odgovarjala in potem bo urejeno in s to zadevo tudi zaključeno, to
resno misli in za tem stoji.
Stanko Glavač predlaga predlog, naj se debata zaključi. Če interesa ni, se ga pač ne bo potrdilo - ker
pa je nastal drugi moment vemo zaradi česa in je s strani države to sedaj omogočeno naj se ukrep
izvaja.
Ivan Mesarič predlaga 5 minut pavze.
Valerija Žalig se strinja s tem, da se sredstva za sanacijo škode po neurju namenijo, vendar pa jo
zanima, kaj ima prevoz in organizacija mleka ter testiraje škropilnic s škodo po neurju? Podpira sklep,
ki je vezan, da se povrne škoda vsem, ki so utrpeli škodo, ne pa na tak način.
Martin Duh obrazloži svoj glas pred glasovanjem s tem, da bo glasoval za ta sklep, čeprav načelno
občina ne da nič za sanacijo škode. Župan in občinska uprava izkoriščata trenutek, da zavedeta,
občina je dolžna (piše v statutu) da bo podpirala dejavnost kmetijstva v občini, vendar kot je bilo že
prej povedano, se je naredilo vse, da ne pride do podpiranje dejavnosti in se išče vse nasprotno. Sedaj
gre se za zadevo, kjer se lažje zvozi skozi in ni potrebno nič urejati. Toča se s tem ne sanira, ta sredstva
bi morala biti razdeljena že prej in ne, da se sedaj sklep samo obrača.
Župan demantira to zadevo, kar je povedal Martin Duh in bo potrebno dokazati in upa, da bo imel
toliko dokazov, ko bo te izjave moral dokazati. Še enkrat odločno demantira in nasprotuje takšnim
obtožbam.
Ana Nerad, ki je tudi članica odbora za kmetijstvo in je bila tudi proti temu, da se na račun te nesreče
nekako upravičijo sredstva. Smatra sama tako, da se zemlja, podtalnica naj izboljša in ti ukrepi so
zato.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.

Sklep št. 376/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se iz proračuna Občine Beltinci za leto 2009
oškodovancem izplačajo sredstva z posebne proračunske postavke kot pomoč za sanacijo škode,
10

nastale po neurju z močnim vetrom, dežjem in točo dne 16.06.2009 in sicer za naslednje
namene:
- v višini 55.000,00 evrov za apnenje tal (0,035 eur/kg), za analizo zemlje (50% stroškov
analize) in testiranje škropilnic (50 % stroškov testiranja škropilnice),
- za stroške organizacije in prevoza mleka se nameni 0,01 evro/l – skupaj 12.000,00 evrov.
S sprejetjem tega sklepa se razveljavi drugi del sklepa št. 359/IV sprejet na 22. redni seji
Občinskega sveta Občine Beltinci 07.05.2009.
V drugem delu te točke je Stanko Glavač obvestil prisotne in javnost, da je prispel dopis iz Uprave za
zaščito in reševanje, je občina dobila priporočilo, da popiše škodo po neurju. O tem je bilo govora tudi
na odboru.
Župan pove, da je bilo kar nekaj v teh dneh različnih informacij dano, sedaj je zadnja informacija, da
se pristopi k popisu. Vsak, ki je utrpel škodo, dvigne obrazec na občini in predizpolnjenega prinese na
občino. Popisovalo bi se v občinski zgradbi, organiziralo se bo delo tako, da bo popisovanje od 12.00 do
20.00 ure zvečer, vsaka KS na svoj dan. Ta popis ne pomeni, da bodo deljena sredstva oziroma, da
bodo z države prišla sredstva. Država bo sprejela dokončne ukrepe v skladu z predpisi.
Srečko Horvat sprašuje praktično. Kmetije oškodovanci so prepričani, da sedaj ko jih vabimo na popis
bodo dobili sredstva za sanacijo škode. Jim je treba razložiti in povedati, da škode občina ne bo pokrila
iz občinskega proračuna, da ne bodo zavedeni ko bodo popisovali svoje površine.
Stanko Glavač; država je dala možnost zavarovati posevke, kdor si je zavaroval bo pač dobil iz tistega
naslova sredstva povrnjena. Občina pa da pomoč, vsak možnost ima preko določenih ukrepov izkoristi
če hoče.
Igor Adžič doda, da je uprava za zaščito in reševanje dala občinam možnost, da pripravi teren, da se bo
na podlagi podatkovne baze dalo odpisovati davke. Mogoče pa je tudi res, da se nekateri v tej sejni sobi
še vedno delajo norca iz apnenja tal. Na sestanku je bil specialist, ki je povedal, da ko je deževje
prihaja do izpiranja zemlje in ph-ji padajo tudi na krajše časovno obdobje. Ne apni se samo zaradi
lepšega ampak za to, da se zemlji kolikor se le da tudi pomaga.

Ker je bila s tem vsebina dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je
župan Milan Kerman sejo zaključil ob 23.10 uri.

Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa in zapisa na sami seji. Tonski zapis se hrani v
arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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