Občinski svet
ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 13.03.2008 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, Jožef Horvat, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Srečko Horvat, Simon
Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin Virag, Andrej
Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: /.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,
predstavniki Luke Koper: Ivan Perič, Erik Jarkič, Sebastjan Šik; vodja kabineta Ministrstva za
promet RS, Dejan Klemenčič; predstavnik podjetja E-TE-CO Lendava, gospod Jordaki Sašo, Štefan
Činč – finančnik I. v občinski upravi, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica –
svetovalec I. v občinski upravi, Iztok Jerebic-strokovni sodelavec v občinski upravi.
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. Razprave na vsebino dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 164/IV:
Sprejme se dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Informacija o gradnji gospodarskega središča v Občini Beltinci.
2. Informacija o zaključku izvedbe E-točk v Občini Beltinci.
3. Informacija o pridobitvi kohezijskih sredstev.
4. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Realizacija sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
6. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008-druga obravnava.
7. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci.
8. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj obrti in podjetništva.
9. Predstavitev
razpisa
sekundarnega
kanalizacijskega
omrežja
Melinci-IžakovciDokležovje.
10. Neodplačni prenos nepremičnega premoženja last Občine Beltinci v last Župnije Beltinci.
11. Pobude in vprašanja.
12. Razno.
AD 1 - Informacija o gradnji gospodarskega središča v Občini Beltinci
Župan Milan Kerman je povedal, da so prišli na sejo predstavniki investitorja, ki želijo na območju
Občine Beltinci zgraditi center, v katerem bi v bodočnosti kar precejšnje število naših ljudi dobilo
tudi zaposlitev – ki v naši občini so potrebna. Občina Beltinci se z določenimi programi mora
razvijati. Misli, da je ta priložnost, ki je ponujena, ki jo tudi investitor želi zgraditi in to središče, ki bi
bilo v Beltincih, ni samo lokalnega, beltinskega pomena ampak ima tudi pomen za širšo okolico – za
celotno Pomurje. Kot je tudi predsednik uprave zapisal, ta center, ki bi se zgradil, pomeni, da želijo
v Luki Koper postati osrednji ponudnik distribucijske dejavnosti za celotno Srednjo Evropo. Zato so
se v lanskem letu že lotili projekta v Sežani, ker želijo postati največji kopenski terminal na območju
Srednje Evrope. To mrežo želijo nadaljevati v tujini in Sloveniji in v tem kontekstu se vidi razvoj
takega centra Panonija v Prekmurju. Projekt presega zgolj lokalne meje in pomeni priložnost za
gospodarski razvoj SV Slovenije, zato želijo pridobiti podporo tudi na državni ravni. Ti pogovori
potekajo večplastno in prav je, da predstavniki investitorja, ki so merodajni za razvoj dejavnosti,
predstavijo ta projekt. Po predstavitvi bo možnost razprave, bo možnost, da svetniki in svetnice
pripombe povedo kot take. Župan Milan Kerman meni, da je to priložnost za Beltince, za našo regijo
in jo velja podpreti tudi z naše strani.
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Gospod Perič Ivan, ki je v službi trženja in dela na razvojnih projektih Luke Koper se je zahvalil za
povabilo in pozdravil vse prisotne. Povedal, je, da so že dva večja projekta v Luki Koper izvedli in
sicer: nakup bivšega BTC terminala v Sežani, katerega mislijo razviti v širši distribucijski center in
pričenjajo z gradnjo suhozemnega terminala v Romuniji. Pomembnost je lege Slovenije-BeltinecLipovec, ki leži v petem koridorju in je 120-150 km oddaljena od zelo pomembnega
10.panevropskega koridorja. Točke, ki so izpostavili so v bistvu mesta kjer ima Luka kOper svoja
predstavništva – regionalni logistični center »Panonija«. Luka Koper je v letu 2007 pretovorila
15.362.979 T blaga, ima 790 zaposlenih. Z Luko Koper je direktno povezanih okoli 4000 delovnih
mest (izvajalci pristaniških storitev, zaposleni pri špediterjih, agentih, inšpekcijske službe). Luka
Koper vidi vizijo v suhozemnih terminalih-vidi svoje zaledja in si meje postavlja, kjer lahko sežejo z
distribucijo iz same Lupe, ko se širijo, se njihovo gravitacijsko območje povečuje v zaledje. Povečanje
pretovora na območju Avstrije in Madžarske (do 51 %) – zahteve po načelu just-in-time – dostave
blaga. Možnost glede na povezave si ne morejo privoščiti, da stranke niso zadovoljne z njimi-ta
regija tukaj je do strank na tem območju –je strateška pozicija zelo dobra. Dobra je tudi strategije
države pri razvoju transportne infrastrukture (železniške povezave, avtoceste, gradnja mreže
logističnih centrov). Gravitacijsko območje – večanje in konkurenčnost njihovega pristanišča sta cilja
kot tudi približevanje Rusiji, Ukrajini. Porast pretovora ni samo potencial Luke Koper ampak tudi
potrebe trga za zagotovitev celovitih logističnih storitev ter s tem tudi potrebe po zmanjšanju
logističnih stroškov – konkurenca na trgu. Prekmurje kot lega je ravno - lega V. in X. Panevropskega transportnega koridorja, prednost je gospodarski razvoj regije in tudi v okolici podobni
logistični centri ki obstajajo, so preobremenjeni in ne morejo več sprejeti novih strank in tu vidijo
svojo prednost, kadrovski potencial, bližina industrijskih centrov ter seveda zanimanje potencialnih
strank so še dodatni razlogi za gradnjo logističnega centra v tem delu regije. Gospod Perič je
prisotnim pokazal, kako zgleda Logistični center Cargo center Graz (površina 500.000 m2) in kako
bo izgledal Adria Terminali d.o.o. v Sežani (120.372 m2). Cargo center Graz ima železniške tire,
pretovorne manipulacije, skladišča in kontejnerski depo ter kamionsko parkirišče, ki je potrebno, da
se opravlja distribucija. Pomembno za izpostaviti je, da ni težke industrije, gre za skladiščenje in
izvajanje distribucije – dostava blaga strankam.
V nadaljevanju je bila prikazana idejna zasnova za našo regijo – na terminal želijo speljati 2
industrijska tira, kjer bo kontejnerski depo in direktna povezava z zaprtimi in odprtimi skladiščnimi
površinami. Prav tako bo potrebno vzpostaviti red z kamijonskim parkiriščem, tako da bo v času
priprave dokumentacije, da ne bo prišlo do zastojev na terminalu in motenja dela. Celotna površina
je 60 ha – z zaprtimi in odprtimi skladiščnimi površinami, mehanizacija za nemoteno delo ter
zaposlovanje ljudi (prva faza 200 ljudi, druga faza 100 ljudi). Glede vpliva na okolje – logistični
center potegne za sabo posredna in neposredna delovna mesta, torej neposredna, ki bi bili zaposleni
v samem logističnem centru in posredna-špediterji, prevozniki, gostinci… Ta center predstavlja torej
še dvig konkurenčnosti na lokalni in regionalni ravni, davki na lokalni ravni, pridobitev novih
gospodarskih dejavnosti, razbremenitev cestnega prometa-RO-LA povezave – kar pomeni spraviti
kamione iz ceste na železnico. Tako bi bila delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, povezava z
izobraževalnimi institucijami v širši regiji, sodelovanje INTERREG logistika A-SLO-CRO-H-evropska
sredstva ter priliv sredstev za družbeni razvoj lokalne skupnosti. Drugi teden bo podpisano pismo o
nameri, ki zajema podpis štirih ministrstev (ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za okolje in
prostor, ministrstvo za kmetijstvo, ministrstvo za promet), Občine Beltinci, Občina Lendava in Luka
Koper kot investitor. Vsi se obvezujejo, da bi – predvsem ministrstva, so se zavezala, da bodo
naredila vse kar je potrebno, da bo prišlo do realizacije tega projekta. Občini pa se zavezujeta da
bosta pomagali s tem, da se pripravi vso potrebno dokumentacijo v čim krajšem času, Luka Koper
pa se obvezuje, da bo izgradila center skladno z idejno zasnovo.
Župan Milan Kerman je povedal, da je center začetek in možnost širitve te gospodarske dejavnosti
in dodatnih investitorjev, ki bi na tem prostoru lahko delovale- pridobitev je za občino in regijo velika
in meni, da se občina mora zavzemati za to, da dobimo tak gospodarski objekt tudi v našo občino
kjer se bo lahko zaposlilo naše občane, ki pa v prihodnosti pomeni tudi zaposlitve zanamcevpotomcev in to je tudi ena od odgovornosti, da bo naša regija tudi kot je bilo prikazano – z višjo
dodano vrednostjo se razvijala, boljše razvijala in občina kot taka lahko pričakuje pozitivne učinke
razvoja naprej. V nadaljevanju župan odpira razpravo:
Peter Gruškovnjak je pozdravil prisotne in se zahvalil predstavnikom Luke Koper za predstavitev.
Mora povedati, da se že dolga leta zavzema za vzpostavitev gospodarske dejavnosti na tej lokaciji iz
tega naslova je danes vesel, da se začne nekaj na tem področju dogajati, da bomo v občini pridobili
neko dodano vrednost, da se bližamo-ker so vedno očitki da se nič v občini ne razvija, da se končno
začne premikati na gospodarskem razvoju, zato vsled te predstavitve in aktivnosti, ki so bile do sedaj
narejene, predlaga, da glede na boljše sodelovanje in vzpostavitev boljših odnosov, vzpostavimo
projektno skupino, ki bo sodelovala, spremljala razvoj tega centra pod vodstvom gospoda župana,
kateremu se priključi bivši predsednik KS Bratonci – svetnik gospod Martin Virag, predsednik
odbora komisije za pravna in statutarna vprašanja, gospod Igor Adžič, gospod Peter Dugar, ki bi
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pokril gospodarsko področje-ki je v svoji karieri dal veliko projektov na to temo skozi in zadeve zelo
dobro pozna ter on sam – Peter Gruškovnjak kot predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo,
drobno gospodarstvo in turizem. Ta petčlanska projektna skupina bi sodelovala z investitorji in
pripravljala vse potrebo za to, da se zgodba na območju k.o. Bratonci in k.o. Lipovci zgodi. Prosi
prisotne, da njegov predlog podprejo, saj je s tem omogočeno transparentno sodelovanje na širšem
nivoju-pokriti so vsi interesi in meni, da je to smiselno.
Štefan Ferenčak je povedal, da tovrsten projekt v njihovi svetniški skupini pozdravljajo, saj smatrajo
da ne trenutno ampak dolgoročno bodo iz tega, kolikor bo projekt realiziran - pozitivni učinki. Kaj
takega je samo za pozdraviti in samo se lahko vprašajo, kdaj se bo začelo graditi. Če imajo
investitorji videnje ali časovni termin predviden, če bi lahko prisotne o tem seznanili. Glede
projektne skupine kot predlaga Peter Gruškovnjak, pa se sprašuje, če je to potrebno. Seveda vsi
vemo, da je investitor Luka Koper, občina ni investitor, občina bo le poskrbela oz. pripomogla
investitorju, da bodo pridobili vso dokumentacijo, ker pa je Luka Koper ni majhen podjetnik,
smatra, da bo to hitreje in lažje steklo. Osebno smatra, da ima dovolj strokovnjakov investitor in ne
ve, če ima smisel, da zapletamo s skupino, ki težko povemo, da je strokovna – take investicije so
strokovno podkovane in kot investitorju moramo prepustiti, da projekt izpelje. Osebno si želi, da bi
iz tega res nekaj nastalo in s strani njihove svetniške skupine LDS ima investitor Luka Koper vso
podporo.
Gospod Ivan Perič je podal odgovor in sicer glede časovnih mej-ciljev je odvisno od občine, ko dobijo
papirje, bodo začeli. Načrt bodo pripravili, ko bo s strani občine in državne strani začnejo graditi.
Marjan Maučec je povedal, da to zadevo podpira in je bila to želja kar nekaterih, tudi v svojem
programu je imel to zapisano ter z vodstvom se je o tem projektu pogovarjal že pred leti. Želi pa
odgovore, kako si investitor predstavlja vključitev v reševanje infrastrukture v tem delu – je velik
zalogaj. Tudi KS-i, ki so vpete: KS Bratonci, KS Lipovci je treba omeniti, da je to poseg v prostor, ni
nobeno nagajanje – bomo vsi skupaj živeli na tem območju.
Gospod Ivan Perič je povzel vprašanje Marjana Maučeca v smislu skupnega sodelovanja med
lokalnim občinstvom in vzpostavitvijo logističnega centra. Za samo infrastrukturo za to dejavnost bo
investirala Luka Koper, napeljava tira in priključitev na železniško infrastrukturo bo s strokovnjaki
Luke Koper in Slovenskih železnic bo sodelovanje vzpostavljeno – ostajajo namreč pravila in
zakonske določbe, kjer se lahko odcepi proga – skupno sodelovanje torej zagotovljeno. Skupaj z
arhitekti in gradbeniki bodo poiskali najboljšo rešitev za priključitev na obstoječo cestno
infrastrukturo kot tudi povezavo direktno na AC, da ne bi prišlo do situacije, kot je zunaj –
obremenjenost cest z kamioni – to si ne bodo dovolili- da bi v domove pripeljali na ceste lokalne-čim
krajšo pot najti da se jih iz cest umakne na železnico in z njo opravljati večino storitev, kot je to tudi
že v sami Luki Koper praksa-torej sigurno skrb za okolje – izdelana bo tudi študija vpliva na okolje,
katero bodo dobili prisotni v pogled. So pa odprti za vsakršna vprašanja, nejasnosti, dodatna
pojasnila. Na to območje ne prihajajo z industrijo, ki bi imela večje vplive na okolje, ampak nekaj
strojev, ki bodo opravljali delo z raztovarjanjem vagonov in kamionov in delo v skladišču, ki nima
nekih slabih vplivov na okolje.
Marjan Maučec z odgovorom predstavnika Luke Koper ni bil v celoti zadovoljen, pojasnil je svoje
prvotno vprašanje s tem, da je dodal, da zadevo v celoti razume, saj tudi dela kot funkcionar pri
podobnih projektih v Državnem svetu, prej pa tudi kot državni svetnik, vendar pa je prej spraševal o
tem, vemo da vedno, ko pride kaj v prostor, okolica nekaj pričakuje, ker se stanje načina življenja
spremeni – primer navedel - gradnja OMV v Lipovcih za kar je takrat KS dobila neko sredstva, torej
odškodnino - tudi gramoznica v KS Lipovci. Nihče noče decidirano o številkah razpravljati, ker tudi
verjetno pooblastil nimajo. Povedati je potrebno pa jasno, da ta infrastruktura, ki se bo tam gradila,
je neki poseg, ki vprašanje, ki je kompatibilen, s tem, kar mi pripravljamo –izgradnja kanalizacija –
kar bo tudi potrebno najti sožitje-kar se tega tiče, je ključen projekt pri nas in KS v škarjah-stičišče
neka sredstva , da se da pričakovati, da je mišljena izgradnja sožitje tudi na tem področju.
Gospod Ivan Perič je povedal, da odgovora na vprašanje gospoda Maučeca žal nima, ne ve, mogoče
ga res prej ni razumel. Koliko bo občina od tega dobila, kako poteka glede na davke in odkup
zemljišč je z zakonodajo zapisano, celotna investicija koliko jih bo stala te informacije tudi ne more
posredovati.
Martin Virag sprašuje, ker občane zanima, kaka hitrost po terminskem planu – kar mora občina
narediti tistega, da bodo lahko začeli graditi – oz. da bodo sprejeli odločitev da bodo delali ali ne.
Občane zanima, ali bodo lahko prodali parcele ali pa bodo prej umrli kot pa jih bodo prodali. Nadalje
glede predloga za odbor – verjetno bo to pozneje potrebno, ko bodo imeli že oceno vplivov na okolje,
ker ne bo občina gradila. Okoliške vasi bodo zainteresirane, kaj bodo tam imeli, s čimer bodo
3

razpolagali, zdi se mu zdajšnji predlog preoranjen, pozneje pa bo aktualen. Župan ali uprava ali
investitor vedo, kaj je potrebno narediti, da bo projekt stekel.
Janez Senica je podal odgovor glede terminov – z ZEU-jem je podpisana pogodba o izdelavi
občinskega prostorskega načrta, sočasno z izdelavo tega tudi imamo usklajene aktivnosti za to
območje tega gospodarskega središča, okvirno je plan, da bi sočasno z tem območjem sprejeli do
konca tega leta. Nato sledi sprejem podrobnega prostorskega načrta, to je bivši lokacijski načrt, tako
da bi, če bo vse šlo gladko in kot smo si zamislili, bodo imeli na razpolago to zemljišče v prvem oz.
drugem kvartalu leta 2009.
Župan Milan Kerman, na nas je, kot je predstavnik Luke Koper povedal, da nudimo pomoč pri
dokumentaciji, pri vseh načrtih, lokalnega značaja, pri razgrnitvah, pri prostorskih načrtih, da
pomagamo kot občinski svet pri sprejemanju prostorskih načrtov – izdelovalci so znani, na nas pa
je, da končni sprejem naredimo teh lokacijskih načrtov.
Po razpravi je župan povedal, da je treba sprejeti dva sklepa in sicer prvega je predlagal gospod Peter
Gruškovnjak o ustanovitvi t.i. projektne skupine. Sprašujejo, če je ta predlog dober, če smatrajo da
je dober, naj glasujejo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 3.
Sklep št. 165/IV:
Ustanovi se projektna skupina v sestavi: Župan Milan Kerman, Igor Adžič, Virag Martin, Peter
Dugar in Peter Gruškovnjak, ki bo spremljala vse aktivnosti v zvezi z gradnjo gospodarskega
središča v Občini Beltinci.
Nadalje pri tej točki dnevnega reda župan Milan Kerman še predlaga, da se sprejme sklep: Občinski
svet podpira prizadevanja za izgradnjo gospodarskega središča v Občini Beltinci na lokaciji KS
Lipovci in KS Bratonci.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 166/IV:
Občinski svet Občine Beltinci podpira prizadevanja za izgradnjo gospodarskega središča v
Občini Beltinci na lokaciji KS Lipovci in KS Bratonci.
Ob koncu je bil sprejeti še sklep o podpisu pisma o nameri za izgradnjo gospodarskega središča v
Občini Beltinci in sicer:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 167/IV:
Občinski svet občine Beltinci pooblašča župana, da podpiše pismo o nameri za izgradnjo
gospodarskega središča v Občini Beltinci.
Župan Milan Kerman je prebral vabilo, katero je poslala Luka Koper. Povabil je prisotne, da se
udeležijo tega pomembnega dogodka-podpis pisma o nameri, ki se bo zgodil v petek, 21.03.2008 v
beltinskem gradu.
AD 2 - Informacija o zaključku izvedbe E-točk v Občini Beltinci
Občina Beltinci se je, kot je v uvodu pojasnil župan Milan Kerman, prijavila na javni razpis za
informacijske e-točke – projekt se je zaključil. Povabljen na sejo sveta je gospod Jordaki Sašo, ki je
pojasnil, da je predstavnik podjetja E-TE-CO Lendava, ki je izpeljalo projekt za Občino Beltinci. Ta
projekt se je odvijal lani v jesenskem terminu – zaključen v drugi polovici februarja letos z
preverjanjem informacij uporabnikov o nedelovanju. Izgradnja hrbteničnega in izgradnja
razširitvenega omrežja po vase, ki so bile predmet tega projekta. V njem je bilo izgrajenih 18 baznih
postaj in vključeno bilo še 2 iz lanskega leta in priključeni sta na isto frekvenčno omrežje, obsegal je
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izgradnjo E-točk z pristopom do širokopasovnega omrežja do interneta. V vsaki točki je v osnovi
izgrajena 1 lokacija, ki vsebuje računalnike in komunikacijsko opremo in 2 – 6 razširitvenih baznih
postaj po vaseh za sprejem rezidenčnih in uporabnikov, ki se želijo povezati preko tega projekta na
internet in nimajo druge možnosti priklopa. Projekt je za obdobje dveh let in se jih ne bremeni za
nobene stroške in je edini strošek edino oprema s katero se prijavljajo na to točko. Podal je odgovore
na nekaj vprašanj, ki so se v času projekta pojavljala oz. bila zastavljena: za priklop je potrebna
standardna oprema, ki jo opisuje standard. Za potrebe rezidenčnega (iz primarnih lokacij od doma)
njihova družba zagotavlja, če želijo imeti njihovo opremo (priklop z garantiranim dostopom brez
prekinitev), njihova oprema je nekoliko dražja in je zelo kvalitetna in zagotavlja takega dostopa
primerljiva z vsemi ponudniki na trgu. Kako je z antenami – obstoječimi : seveda, če ustrezajo
navedenemu standardu. Za potrebe vključitve je vstopna točka njihova prodajna služba, ki sprejema
vloge za priključitev – cena je po pred plačniškem sistemu. Nadalje se je pojavljalo še vprašanje,
kakšne antene se potrebujejo (moč)-dosti uporabnikov pravi – ni težava 812.11 in oprema na
odprtem do 150 m, kar je nad tem je nad standardom in možno je da deluje ali ne deluje –
pomembno je tudi na kakšnem območju-okolica se nahaja uporabnik (drevesa, stavbe). Pri tem
standardu je omejena količina energije (do 100 milivatov) preko antene in nikakor več, sicer se
zatava v del frekvenc, ki se jih mora plačati – uporabljalo se je standard, ki dovoljuje tako moč-meje
na anteni in nikakor več. Oprema, ki so jo vgradili v sistem – zagotavljajo do razdalje 10 km od
bazne postaje z cono brez preprek (brez stavb, gozdov) – to je danost tega standarda in frekvence.
Glede hitrosti je gospod Jordaki pojasnil – bazne postaje po projektu so napajane do dostopa do
interneta 10 mgb simetrične hitrosti- do postaje in od postaje proti postaje (vsak uporabnik dobi 10
mgb). Ne vrši se noben prioritizacija prometa – če nihče uporablja prenosni telefon – njegovi podatki
nimajo prioritete kot bi lahko imele, torej je to lahko problematično. V njihovem rezidenčnem
omrežju, ki ga uporabljajo za dostop njihovih uporabnikov se ta prioritizira takih projekt – na javnih
točkah po projektu pa tega ni. Oprema ki je vgrajena kot rezidenčna oprema, zagotavlja povezljivosti
simetrične hitrosti do 30 mgb od uporabnika in do uporabnika, moč bazne postaje sposobna 360
mgb simetrične hitrosti – vsa oprema zagotavlja to hitrost. Nadalje je bilo vprašanje, kaj po štirih
letih, najprej vprašanje kaj po dveh letih – stroške povezovalnine krije projekt do dveh let, po štirih
letih pa –občina kot lastnik opreme mora od dneva od preteka 2 let zagotavljati funkcionalnost tega
omrežja – plačuje stroške upravljanja in stroške povezovalnine tudi za to obdobje. Za oba primera,
kaj do dveh let – ko je omrežje zgrajeno in deluje, ki je živ organizem – uporabniki bodo imeli težave,
zato so v tem delu pripravili predlog, ki je bil predstavljen tudi že županu – za upravljanje tega
omrežja in upravljanje tudi za naprej po preteku teh dveh let. Tako da predlog vsebuje cenovne
postavke, kar se tiče upravljanja tega omrežja. V podjetju so izdelali predlog – kalkulacijo, s katero
so seznanili tudi vodstvo občine pred časom: predlog, kaj narediti prvi dve leti – vse težave
uporabnikov, želje uporabnikov prevzamejo kot operater v lastni sistem – predlog z nudenjem
kvalitete storitev – enako kot je kvaliteta v njihovem omrežju, na katero se omrežje tudi veže ker ima
na splet preko njihovega hrbteničnega omrežja. S tem so varnost omrežja dvignili za 100 % prekinitve so prepolovljene za 50 % - njihova oprema usmerja preko sekundarnega ali primarnega –
vrši se upravljanje bremena internetnega – promet kjer je manj obremenitve. Vstopna točka omrežja
je - ena v Lendavi ena v Murski Soboti. Čas, ko je potrebno še najmanj 2 leti zagotavljati dostop –
torej po preteku dveh let tega projekta, nudi njihovo podjetje, cena stroška povezovalnine, ki je 70,
00 evrov za 10 mgb – kar je najceneje, kar ponuja tudi T2 vendar tam kjer le-ta lahko to ponudi plus
stroške upravljanja tega omrežja. Njihov predlog je tudi neodvisen od nastajajoče in ne nastajajoče
infrastrukture, ki se razširja in pri njihovem predlogu zajeli podporo vsem uporabnikom z enakim
statusom, kot ga imajo njihovi uporabniki njihovega rezidenčnega omrežja, ki za to plačujejo.
Cenovni predlog je sledeči: cena upravljanja omrežja v tem projektu (baznimi postajami: Bratonci,
Dokležovje, Melinci, Lipa, Gančani, Ižakovci in še Lipovci Silosi, Beltinci vodni stolp in Strehovcibazna postaja, ki je bila za namen bazne postaje Lipa bila zgrajena, da se enostavno tudi Lipa lahko
priključi), strošek prvi dve leti za upravljanje tega omrežja z vsemi naštetimi je 1.364,00 evrov na
mesec za vse postaje oz. 40,00 evrov na E-točko. Ta strošek je preračunan na uporabnike, to je med
5 – 9 evrov do uporabnikov. Kot operater po 25,00 evrov ponujajo svojim uporabnikom + DDV za 1
mgb simetrične hitrosti-kar je med najcenejšimi v Sloveniji-simetrična hitrost nobena od drugih
ponudnikov ne ponuja. Kar pomeni, da lahko uporabnika vežejo do 10 km do ene od baznih postaj
ali pa vežejo uporabnika na njihovo hrbtenično omrežje, kjer pa plača uporabnik 25,00 evrov na
mesec. Ta strošek obsega njihovo odzivnost za vse napake in težave v omrežju, za vse težave pri
uporabnikih, ki so bili preko njihove opreme priključeni in uživajo kvaliteto storitev tudi za vse
plačljive dostope njihovih rezidenčnih uporabnikov. Nadalje ta posel obsega sklenitev pogodbe za
najmanj 4 leta, torej dokler ta projekt živi – želijo tudi sodelovati še naprej za občino Beltinci –
mobilne komunikacije so prihodnost in komunikacije na področju telefonije, ki gre v smeri
brezžičnosti, dostop do interneta-kot tudi ena od prihodnosti. Njihov predlog cenovno dve leti, tisti
dve leti naprej – ko nastane absolutni strošek povezovalnine za lastnika opreme, ki ga prevzamejo
pod pogojem, da enostavno zberejo vsaj 200 rezidenčnih uporabnikov znotraj občine Beltinci in ceno
garantirajo 25,00 evrov po preteku dokler imajo zastonj to zadevo, ta cena je maksimalna cena –
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usklajena za najugodnejšim ponudnikom za primerljivo hitrost, kar gospod Jordaki meni, da je
predlog upravičen. Meni pa, da se bodo te zadeve lahko le še cenile in ne dražile.
Srečko Horvat je postavil nekaj vprašanj – imel je pri sebi razpis, ki ga je podalo ministrstvo za Etočke. Posluša gospoda Jordaki, ki govori o dveh letih brezplačnega dostopa, piše pa baje v 2. točki
»biti mora povezana kapacitete prenosa najmanj 2 mega - zaželjeno 10 mega… točka mora biti
javnosti dostopna brezplačno v obdobju 3 let«, ali je to kaka sprememba? Zanima ga praktično tudi,
kaj se zgodi – prej še sprašuje ponudnika – ki zagotavljajo 1 mega k uporabniku in od uporabnika
nazaj, v razpisu pa najmanj 2 zaželjeno 10, naj mu razloži kaj to pomeni? Občane bo zanimala tako
minimalna kot maksimalna hitrost, ki bo 100 % zagotovljena, če bo imel naročnik montirano njihovo
opremo. Kaj se zgodi, če sistem vzdrži stabilnost in hitrost, če se v Občini Beltinci istočasno poveže
200, 300, 400 uporabnikov – vemo, kaj se dogaja, kako se prenašajo podatki in se sistem
obremenjuje, torej kaj se zgodi v sistemu, če se poveže toliko uporabnikov kot je omenil. Če so za
hitrosti opravljene meritve in dokumentirane – baje so zagotovljene, če se jih bo lahko kje preverilo.
Gospod Jordaki Sašo je podal odgovor. V projektu piše oz. projekt pravi, da je hitrost merjena na etočko ne na uporabnika – minimalno 2 mega in možnost 10 mega simetrične hitrosti. Uporabnik ki
se nanjo prijavi – deli to hitrost – če je eden ali sto je jasno – sistem deljenja pasovne širine –
prioritizirati se po projektu ne more – kaj naredi oprema ko je preveč uporabnikov ? oprema je 2007
uporabnikov sposobna in jim enakopravno z računalniško natančnostjo deliti pasovno širino – v
smeri zagotavljanja pravičnosti bazna oprema vsakemu uporabniku nameni enaki kos pasovne
širine glede na potrebe, ki jo izrablja. Ne pozabiti, da imajo različni protokoli vgrajene mehanizme,
da sami sebe pohitrijo (prenos datotek) in se širijo. Na to temo zagotavljajo trafic-shafing bodo
zagotovili – e točka je namenjena dostopu do informacij – http: promet (uporabniško bravzanje) in
uporaba glasovnih tehnologij priofitizirana pred snemanjem datotek – e točka ni namenjena za to,
projekt ne navaja eksplicitno, da je potrebno poskrbeti za varnost – javna e.točka je javna in ne
anonimna e-točka. Njihov tehnični predlog vsebuje upravljanje z hitrostjo in varnost v primeru, če bi
do anonimk in zlorabe prišlo. Glede obdobja treh let – Iztok Jerebic strokovni sodelavec v občinski
upravi je bil povabljen k podaji dodatnega odgovora-e-točka ima pokrite stroške in ne uporabnik.
Iztok Jerebic je dodal pri tej točki – upravičeni stroški v projektu so v bistvu priključnina v
hrbtenično omrežje za 2 leti in 2 leti zakupnine ponujene pasovne širine – se pravi to je 2 let i in ne
3 leta, 4 leta pa mora delovati ta projekt, ker drugače bo morala občina vrniti ves denar. Kar se tiče
naprej, v bistvu je smiselno, da to zadevo peljemo naprej ker je dobrodošla. Zadeva prvi projekt iz
leta 2006 ko so prišli Ižakovci in Gančani bila samo e-točka se pojavilo vprašanje češ da en del vasi
v bližini e-točke imel signal, večinski pa ni imel signala, zato se šlo lani v širitev baznih postaj-anten
ravno iz tega razlika, da se pokrilo celotno vas (v Dokležovju je 6 anten, da se je pokrilo, v Lipi 4,
Bratonci 3), to so tehnične zadeve. Eno večje drevo signal vzame za en del vasi. V razpisu – država je
dala za 2 leti zakupnine, 2 leti najmanj pa mora poskrbeti občina z maksimumom 1,67 evra na uro
v drugih dveh letih. Za širitev se odločili v občini ravno iz razloga ker tukaj nimamo možnosti
priklopa na ADSL.
Javna e-točka, je kjer so nameščeni računalniki in v osnovi razpis je mišljen, da v vasi, kjer se ni
možno priklopiti na internet, da imajo ljudje možnost priti v to e.točko in stvari tam narediti, ni
razpis bil narejen, da se bo brezplačno omogočilo vsakemu internet na dom – omoči se v smislu tega
– če pride turist, poslovnež in v tej e-točki (kot so po svetu e-hoteli in podobno) se priklopi na
računalnik in uporabi brezplačno to e-točko, da je povezan s svojim poslom, podjetjem, da
nenazadnje dobi informacije in prebere svojo elektronsko pošto. To ne pomeni, da ADSL zamenja
vsak in imamo brezplačna uporaba interneta – ta projekt ni namenjen temu, je prisotnim pojasnil
župan Milan Kerman.
Srečko Horvat dodaja, da je postavil svoja vprašanja za to, ker tudi gospod Iztok ve, da je zanimanje
po občini občanov veliko za te stvari, da se znajo odločiti. Nekateri so namreč mislili, da je to
nadomestek za ADSL in da se bodo tako stvari prenašati hitreje oz. pošiljati hitreje in je prav , da
občani to vedo, da bo čim manj težav glede tega. Občani imajo posredovalne atene in jih moti to, da
ni sklenjenega nobenega pisnega (pogodbe ali kaj drugo), moti jih od prvega do zadnjega, da je to
zmontirano in se ne ve ne njihove pravice in dolžnosti, naj se da na papir in se jim ponudi. Iztok
Jerebic je še povedal, da osnova je sedaj, zadeve se lahko širi, nadgradi ampak za dodatni strošek.
Stroški vzdrževanje (najem prostorov, elektrika – niso zajeti in niso upravičeni stroški in so na breme
občine).
Z predstavniki avgusta lani je bil sestanek, da so se povezali z vaščani (mesta
najprimernejša se je predlagalo) in so prišli s seznamom ljudi, ki so bili seznanjeni, pogodbe res
niso bile podpisane, bilo pa je mnenje, da se najprej predstavi na občinskem svetu, da se ne gre v
nasprotju s sprejetim. Kar se tiče sklepov občinskega sveta (stroški vzdrževanja, kaj je z njimi? Kaj
po dveh letih – ali bo občina prevzela financiranje še preostalih dveh let? Ali se bo delil strošek na
uporabnike? Ali se gre po 4 letih da se projekt nadgrajuje, da je občina glede interneta pokrita?
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Župan Milan Kerman je povedal, da v primeru da se prijavi 200 uporabnikov, ki bi plačali 25,00
evrov je to strošek tam, ali občina lahko sprejme sklep, da vse financira (1364,00 evrov mesečno), to
so stroški, ki so neminovno v projektu kot neupravičeni strošek za državo (za državo le izgradnja,
računalniki), ostali so preneseni na občino. Država je omogočila, občina pa se odloči, ali pokrije ta
strošek sama ali prevali strošek na uporabnika – da omogoči da imajo brezplačen dostopen do
interneta. Gospod Jordaki je še povedal, da garantirajo po dveh letih, da več strošek prenese na njih
strošek, po štirih letih pa je to trženje po 25,00 evrov in primerljivo širokopasovnega dostopa za
enako primerljive hitrosti – če se upravlja preko njih. Zavzamajo se, da imajo več uporabnikov in
omrežje širijo v skladu s potrebami, če potreb ne bo, ostane kot je po projektu bilo predvideno.
Hitrost ulomljena z številom uporabnikov – brez prioritet na prometu. Verjetno bo občina kot
institucija pristopila na stran temu nelegalnemu snemanju datotek, kar je nelegalno početje, če
uporabniki dovoljujejo je komercialna stvar – večje hitrosti prodajo zaradi vsebin, ki se veselo
pretakajo.
Župan Milan Kerman je povedal, da je bila danes podana informacija o zaključku projektu (e-točke
so zastonjske, do vsakega uporabnika je plačljiva zadeva ker ni bistvo projekta), do naslednje seje se
zadeva prouči.
Iztok Jerebic – Beltinci in Lipovci so izpadli po kriterijih, kot so bili postavljeni – vendar pa se da
tako v obeh KS narediti, če bi bil s strani občinskega sveta, se pripravi predlog, da se pripravijo do
tega, da bodo vsi občani imeli enake možnosti – to se tudi lahko pripravi kaj pomeni stroškovno in
kaj potegne za sabo (je pa ločeno za e-točke), ali mogoče dodaten razpis. Na naslednji seji se bo o
tem odločilo, gospod bo cenovno opredelil, dobijo domov, pripravi predlog gospod Jerebic do
naslednje seje skupaj z gospodom Jordakijem.

AD 3 - Informacija o pridobitvi kohezijskih sredstev
Ta točka je bila dana na dnevni red na zahtevo s prejšnje seje, ko je bilo povedano, da se naj povabi
nekoga, ki bo podal informacijo o pridobitvi koheziuskih sredstev. Bivši vodja tega centra je iz tega
delovnega mesta odšel, gospa je ostala, ki pa je na dopustu. Je pripravila v pisni obliki gradivo, ki so
ga dobili svetniki na mizo in gospod Janez Senica, ki na tem projektu dela je sodeloval je teh
sestankih in je prisotnim pripravil povzetke teh informacij, kar se dogajalo. Gospod Gruškovnjak
Peter kot je v uvodu pojasnil župan Milan Kerman, je na prejšnji seji zastavil vprašanje, bistveno je
vprašanje kdaj dobiti sredstva in koliko dobiti.
Janez Senica je pojasnil, da je vlogo šestih občin pripravilo podjetje Poslovni park Inženiring iz
Lendave, gospa, ki dela na tem projektu Bensa Branka, se je opravičila za neudeležbo na tej seji in je
poslala pisno informacijo, kako daleč je ta projekt. Najnovejše, kar so sporočili, je, da je vloga vseh
šestih občin za pridobitev kohezijski sredstev v zaključni fazi oz. je bila dokončno usklajena v tem
mesecu in je poslana na MOP in na končni pregled na Službo za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Odločitev o višini sredstev lahko pričakujemo v naslednjih dneh. Končnega datuma- še
danes je spraševal – niso vedeli dokončnega termina, vendar pa v zelo kratkem času. V nadaljevanju
je predstavil tehnične zadeve te dolinske kanalizacije. Količina – metraža tlačnih vodov,
gravitacijskih vodov, v naši občini spada v okvir primarnega kanalizacijskega omrežja 36.666,98 m
teh vodov ter ČN. V fazi usklajevanja dokumentacije so v zadnji fazi pač zmanjšali število primarnih
vodov, tisto se preneslo v skupino sekundarne mreže. Če se pogleda celotno vrednost, celotni projekt
dolinske kanalizacije težak 31,78 mio evrov, od tega znaša del občine Beltinci 14,8 mio evrov, skoraj
polovico predvidenih sredstev. V nadaljevanju predvideno konstrukcijo si pogledajo, iz tega sklada
dobile občine 62,9 procentov, občinski proračun z 20 % obremenjen (to je predvsem DDV), nekaj
sredstev iz okoljske dajatve (5 %) in sredstva iz državnega proračuna-namenska sredstva MOPE 12,1
procenta. Ko dobi občina odločbo oz. sklep, bomo videli – iz tega naslova blizu 10 mio evrov
pričakuje naša občina, razlika virov pa bo morala biti zagotovljena z naše strani. Prejšnja cifra je bila
nastavljena na 18 mio evrov, z selekcioniranjem primarnega kanalizacijskega priklopa, se je ta
številka zmanjšala za okrog 3,5 mio evrov. V nadaljevanju je prisotnim Janez Senica povedal, da je
bila od strani Inženiringa posredovana tudi dokumentacija o predanih vlogah in uskladitvah, kratko
kronologijo dogodkov in zadnjo dopolnitev vloge. Prisotnim je podal informacijo o aktivnostih v
sklopu pridobitve sredstev iz kohezijskega sklada-podroben kronološki pregled sestankov in
korespondence od samih začetkov v letu 2005 naprej.
Informacije, ki so bile dane, je gospa Bensa poslala na občino Beltinci in so bile usklajene z
županom Občine Velika Polana, to so tudi informacije – kratka kronologija kot je v nadaljevanju te
točke dnevnega reda povzel župan Milan Kerman. Janeza Senico je tudi še povprašal, če slučajno ve,
kdaj bi naj občina prejela sklep in če je že znana višina sredstev kohezijskega sklada. Vendar pa je
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Janez Senica podal odgovor, da še do danes mu niso znali podati odgovora, kdaj bo sklep prispel in
višino samih odobrenih sredstev.
Za sredstva, ki bodo dobljena, si bo morala vsaka občina sama izboriti, ker je to krovni projekt,
občina pa bo morala za sredstva sama koristiti in razpise sama za sebe voditi, v skupnem je le, da se
sredstva pridobijo je še dodal župan Milan Kerman.
Peter Gruškovnjak je povedal, da če ga spomin ne vara, je v proračunu predvideno 12 mio sredstev,
sedaj je znesek za 25 % zmanjšani, zanima pa ga, če bo še zmanjšano, znesek za našo občino, kje se
bo nato iskalo razliko sredstev? Neki datumi v zvezi takimi sredstvi pridobivanja s strani kohezij so
vezani na datum 15. marec v zvezi z državnim proračunom. 15. marec je v soboto, preseneča ga, ker
niso gospodu Senici znali povedati datuma. Sam namreč, če ima dobre oz. prave informacije, če ne
bo do 15. marca jasna višina teh možnih pričakovanih sredstev, potem tudi za letošnje leto skoraj ni
nič za pričakovati, še z ozirom na to, da so druge aktivnosti, je vprašanje kako bo z rebalansom
državnega proračuna, če je kdo zasledil, da v sedaj objavljenem državnemu proračunu na spletnih
straneh, mogoče se moti, da iz postavk iz projekta teh občin ni zaslediti, da bi bila sredstva
rezervirana v državnem proračunu za leto 2008 in 2009. Poraja se mu osnovno vprašanja namreč
pri tem, kako naprej! Za 1,2 mio evrov je občina pridobila sredstva za sekundarne vode v vaseh
Melinci, Ižakovci, Dokležovje in če ne bo zgrajena ČN, je vprašanje kako bo. Treba bo dobro
aktivnosti peljati, misli, da se morata župan in gospod Senica zavedeti kaj konkretno in se
angažirati, projekt je treba zaključiti. Vsaki mesečni odmik oz. kvartalni odmik bo našo zadevo še
dodatno dražilo in iskati še večjo razliko ne bo tako enostavno.
Župan Milan Kerman dodaja, da je vse v rokah ministrstva, kdaj bodo sredstva dana, konkretni
datumi še niso znani.
Igor Adžič je povedal, da se pri tej točki ni želel oglašati ampak je želel o tem povedati pri točki o
proračunu, vendar pa poziva prisotne in vidi, veliko skepso pri vseh – vsi si zelo želimo izgradnjo
kanalizacije, že nekaj let in potem v letu 2006 obljubljenih 9 mio vreden projekt nič od njega, lani
nič od njega, letos velika skepsa. O tem, kar je govoril Peter Gruškovnjak so si vzeli čas in zadeve
pregledali ter ugotovili, da po veljavnem proračunu ni namenjeno evra za dolinsko kanalizacijo, to je
prvo dejstvo. Zelo slabo se pripravlja proračun, v novem državnem proračunu, dvomi, da bomo
lahko kaj skupaj dosegli, občanom je potrebno povedati za tveganja, ki jih nosi ta naša kanalizacija,
kajti ljudje imajo skoraj obupna pričakovanja. Eno od teh tveganj je bil državni proračun, da ne bo
nič sredstev. Gospod Ferenčak je na prejšnji seji razpravljal v smeri, da so vzeli sredstva Maučec,
Mesarič, Gruškovnjak in Adžič lani jeseni na odboru za finance in jih prerazporedili, da za obrtno
cono pri ČN predlagali občinskem svetu, da se preusmeri v sekundarne vode ker na prvem razpisu
je bila za sredstva regionalnih spodbud popolnoma neuspešna. Na drugem razpisu je po drugem
razpisu dobila 1,2 mio evrov, kar gre za sekundarne vode Melinci, Ižakovci in Dokležovje-to se naprej
ne razvija, glavni prioritetni cilj so želeli zasledovati in občinska uprava je realizirala ta projekt in se
je sredstva dobilo. V proračunu katerega se bo sprejemalo je velik 2,5 mio evrov kredit vzela in nekaj
čez nekaj 100.000 evrov bo imela anuiteto za odplačevanje tega kredita. Če se sredstev v celoti ne
dobi iz kohezije, se zna zgoditi ta bo to tudi edini kredit na 15 let in bo izključno porabljeni za
izključno populacijo za 3 KS, za ostalih 6 vasi pa ne bo mogla občina najeti. Torej so KS Lipa in
Gančani ter Lipovci ter Bratonci so zelo izpostavljeni. Verjetno nam bo primanjkovalo sredstev tudi
za primarne vode, sekundarne vode in ČN, za te tri KS, koliko je bilo prezentirano z občinske uprave,
se bo vzajemno porabljala zbrana sredstva občanov ki se bodo prenesla v investicijo teh treh KS-ov,
tu se poraja vprašanje s kako dinamiko se bo lahko gradilo ostale 4 krajevne skupnosti. Naslednje
tveganje-nelogično, vsaj iz nominalnega finančnega dela je razvidno, da želimo 65 % kanalizacije, to
še nikomur doslej ni uspelo – trije meseci so že za nami, v 9 mesecih razpis opraviti in izvesti to je
zelo težko tudi napram drugih investicij. Svetniki so pred informirani je treba da so občani strpni in
jih je potrebno spomniti, da tveganja so saj bo prišlo konec leta in se bo spet nekaj ugotavljalo –
ugotavljalo se bo nespodbudne zgodbe, čeravno bi vsi želeli imeti cone in neke zgodbe ne grejo vse
tako kot so planirane. Nevarno je še v tem projektu, da je tudi cena definirana po kubiku čiščenja –
ne sme biti 1,67 evra, delali bomo ČN z razdelitvami po 5000 enot, če bomo za Ižakovce, Melince in
Dokležovje zagnali, bo izkoristek manj kot 50 %, če bo manj kot 50 %, se ne zavedamo, upravljalec
dolinske kanalizacije bo le eden, se moramo vprašati, kdo bo kril razliko v stroških, ki jih nekdo
predpisuje. Težko se bo upravičilo višjo ceno, plačnika sta dva – občina ali občani, treba razmisliti –
to je na SIT 400,00 SIT plus pribitek eventualni in s tega smatra, v bistvu, če bo manjko denarja,
nimamo kompleksne rešitve. Moti ga hudo, da je bila lani jeseni oddaja na CATV, kjer je bilo polno
fasciklov in je bilo povedano od strani župana, da je to kompletna dokumentacija. V proračunu pa
vidi postavko iz neposrednih – iz izvedbe jemlje 200.000 evrov za projekte. Sam razume neke
standarde, vendar kolikor se je sredstev za projekte namenjalo v teh letih, dvomi, da je to
ekonomsko upravičeno. Ko se v bistvu vseh tveganj zavedajo, ni zadeva nič kaj preveč rožnata, zato
8

bo tudi proračun na koncu leta – zavedati se je potrebno da je ta proračun letos težak 20 mio evrov.
Lendava je v razvojnih vrhih v državi in je s podporo občinske uprave naredila zelo dosti.
Župan Milan Kerman se je gospodu Adžiču zahvalil za pesimistične in spodbudne želje ob začetku
proračunskega leta, vendar pa ga je opozoril, da je navedel kar nekaj netočnosti. Upravljalec
dolinske kanalizacije ne bo eden ampak je vsak za svoj delež. Potem na tej seji skepso širiti med
občani, je malo da ne slaba popotnica, ko še niso znana sredstva kohezije, mogoče pa kot pravijo
slab začetek uvod v dober konec. Bi pa želel še dodati, da nocoj ni razprava o izgradnji kanalizacije
ampak informacija o pridobitvi kohezijskih sredstev. Povedano je bilo tudi, da bo proračun naravnan
tako, da ko bodo znana sredstva iz kohezije, se bo šlo v rebalans proračuna, da se pove, da je to
znesek, ki je znan. Zaradi drugih stvari, kot je bil seznanjen tudi predsednik odbora za proračun in
finance, pa je bilo povedano, da se ne more čakati, ker nas čakajo druge investicije, ki lahko
zapadejo – prvo branje je bilo narejeno v smeri, da se proračun sprejme, ko bodo znana kohezijska
sredstva, se pa dogovorili oz. sprejeli odločitev oz. dogovor, da se gre v sprejem prej, ali bo marca ali
aprila, še ne vemo, kdaj bo to.
Igor Adžič je pojasnil, da je eden tudi med temi 19, ki želijo svoji občini dobro, to bi rad povedal, je
velik lokalpatriot, vendar pa skepso ni izrazil zato, ker bi proti nekomu govoril, obstajajo pa dejstva,
ki se dajo pridobiti tudi neke informacije. Zelo važen podatek je to, župan Milan Kerman ga je
prekinil z besedami, kohezijska je bila danes, če ima gospod Adžič pripombo na kanalizacijo, jo bo
lahko na naslednjih sejah podal. Vendar pa je Igor Adžič dodal, da ni imel dodatno na kanalizacijo,
želi povedati, da je v državi kohezijskih sredstev na voljo 103 mio evrov, prošenj kot je naša in
sorodne kot kandidature je 307 mio evrov, zato ne smatra, da bi bili vsi projekti priviligirani (enim
100 % enim manj),tudi drugi se trudijo, da pridobijo sredstva, poanta je, da bodo želeli večini
prosilcem zagotoviti sredstva ampak ne v višini kot jo prosijo.
Marjan Maučec je dejal, da je dokumentacija, ki so jo prejeli nepopolno. Namreč so bili (zadnja
stran) nepopolna- če je kdo brisal podatke-župan Milan Kerman garantira, da nihče ni brisal, da je
gospa Bensa podatke poslala kot so bili predloženi. Dejansko želi povedati, toliko da vejo, da podatki
niso resnični-baje ima on tudi dokumentacijo, ki jo je dobil isti dan in so drugačni. Županov interes
in tudi ne Janeza Senice nikakor ni, da bi brisal podatke, se bo pa gospo Bensa povprašalo po
zdravju, zakaj tako?. Dobro je, da je še kdo šel, da so se zadeve uredile.
Marjan Maučec je poudaril, da je bil na marsikaterem sestanku (večkrat kot župan), vsi so napisani
on pa ni omenjeni niti enkrat. Tudi sam je marsikateri sestanek skoordiniral in ni bil niti z eno
besedo danes pri tej točki omenjen. Vendar pa tudi Janez Senica ve o tem, da je bil prisoten na
sestankih. Poanta je v tem, da manjka 10 mio evrov, 10 je zagarantirano, vendar pa je poudaril, da
če teh 10 mio ne bo, se zadeva ne more začeti, celotna zadeva dolinska kanalizacija je v zraku.
Janez Senica je imel, po besedah župana pooblastila, da se udeležuje teh sestankov, ker na tem
projektu dela. Ko ga je med razpravo Jožica Pucko vprašala, zakaj pa je župan na nekatere sestanke
vseeno šel, pa ji je le-ta odgovoril, da je šel na tiste sestanke, na katere je smatral v danem primeru
da je potrebno, vsakokrat pa ne. Janez Senica je trdil, da je tako gradivo, kot ga je posredovalo
podjetje Inženirig, dejansko bilo dano na sejo sveta in ni bilo nič brisanega. Gospo Bensa se bo
prosilo, da dopolni manjkajoči seznam, da se le-ta dopolni, se bo sam zavezal, da se bo to do
naslednje seje dopolnilo.
Marjan Maučec želi dodati, da zadeva še ni zaključena in se še ne ve, kako bo, gre se za to, da se
poslušalo kaj se je pogovarjalo kje in kaj. Govorilo se je o tem, da je to informacija in je tako povedal,
da informacija ne drži na zadnji strani, ker pa je bil izzvani je povedal kot je. Vsaj pol jih je
skoordiniral, ker so bile mrtve ulice, gospod Jaklin, vsaj dvakrat se slišijo, tudi z gospodom
poslancem, gospa Požončeva je bila maksimalno trikrat in je bila decidirano omenjena, gre se
namreč samo za točnost informacije. Vsebina bistveno- 10 mio evrov manjka, po programu 103 mio
po programu dolinske kanalizacije je podatek, da je preko 300 mio tistih, ki to rabijo, se že prišlo
preko limita, ampak v Ljubljani treba razložiti in jih prepričati da nam nič ne koristi, če je palica
prekratka za doseg sadeža na drevesu, teh 10 mio 1/3 se je treba sredstev omisliti, formalno
lobiranje se dogaja, to ni luksus, ta projekt dolinske kanalizacije, tudi tisti 5. člen, kjer se začelo –
pravi, varovanje vodnih virov mora država zagotoviti – to je prvi projekt za kohezijska sredstva –
predvsem vladi, kar bo zelo naporno. To kar se je dogajalo ni vse, ta vloga je bila v prvi obliki tako
narejena – treba je zadeve nadgraditi. Vse nič ni pomembno, če se teh manjkajočih sredstev ne najde
in bo odločalo na koncu – verjame, da bo uspelo. Ljubljani je treba dopovedati, da je tudi Prekmurje
sestavni del te države, vsepovsod se je infrastruktura izgradila in smo bili vedno na obrobju – tam to
težko razumejo – njim je gledanje z vidika, razvijajte se in potem bo,pozabijo pa, kako sej e prej
gradilo, to je ključen problem. Upa in je prepričan, da bo ta Vlada imela razumevanje, res je kot je
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Adžič povedal, zavedati se teh problemov, v Prekmurju smo brez vode (Goričko), to je v prvi vrsti, da
se voda očisti, ne umazano.
Sledi pavza 10 minut.
AD 4 - Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Ob pregledu zapisnika prejšnje 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo ugotovljenih
nobenih pripomb oz. ni bilo predlaganih nobenih dopolnitev. Župan Milan Kerman ga je dal na
glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 168/IV:
Potrdi se vsebina zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.
AD 5 - Realizacija sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je povedal, da je bilo na prejšnji seji zaprošeno, da se za naslednjo sejo
pripravijo nerealizirani oz. sklepi v teku realizacije prejšnjih oz. dosedanjih sej sveta – župan jih je
prebral Prebral je te sklepe.
Peter Gruškovnjak je povedal, da so iz 7. redne seje ostali še 3 nerealizirani sklepi, na katere je
opozoril na 8. redni seji in misli, da še nekaj sklepov iz preteklosti nekaj še manjka – na to da so v
teku realizacije – na 7. redni seji. Župan Milan Kerman je pojasnil, da se je vse sklepe pregledalo in
da so le-ti nerealizirani. Vendar pa je Peter Gruškovnjak vztrajal, da naj se pregleda ali posnetek
takratne seje, kjer je točno navedel, kateri sklepi (številčno) niso bili realizirani pa so bili zapisani
kot realizirani – nanaša se na statutarna in pravna vprašanja-v zvezi z pravilniki društev, kar še ni
realizirano.
Župan Milan Kerman je v nadaljevanju prebral vsebino in pregledal realizacijo sklepov 11. redne seje
(razen 160/IV, 162/IV).
AD 6 - Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008-druga obravnava
Župan Milan Kerman je povedal, da je bila prva obravnava na občinskem svetu sprejeta, določen je
bil rok oz. se je povedalo, da bi bilo drugo branje izvedeno, ko bodo znana sredstva iz kohezijskih
skladov. Med tem časom je prispel sklep iz Službe vlade za regionalno politiko s katerim se je
pridobilo sredstva, ki so bila že danes omenjena in se nanašajo na sekundarno omrežje kanalizacije
in pri tem je občina zavezana z določenimi roki in realizacijo. Z predsednikom odbora za proračun in
finance je bil opravljen razgovor, kjer je bilo izpostavljeno in dogovorjeno, da se naj da proračun prej
v proceduro kot pa je dejansko tisti čas, ko bi bila sredstva, poleg tega se bliža konec prvega kvartala
– torej če se odlok ne sprejme bo potrebno sprejeti sklep o začasnem financiranju. Pred občino so
projekti, s katerimi je potrebno začeti, predvsem ta za kanalizacijo. Med tem časom (med obema
obravnavama) so bili opravljeni sestanki oz. javne razprave o predlogu proračuna s predsedniki
krajevnih skupnosti, javne razprave z vsemi odbori, ki so zainteresirani oz., ki so videli svojo vlogo
pri sprejemu proračuna – sej je bilo kar nekaj in so se na njih oblikovala stališča, bile so predlagane
spremembe, katere so svetniki prejeli tudi v pisni obliki – pregled sprememb dopolnjenega
proračuna občine Beltinci za leto 2008 glede na prvi predlog. Končna uskladitev tega predloga je bila
tudi na odboru za proračun in finance – tam je bilo predlagano tudi sprememba financiranja
političnih strank oz. samostojnih svetnikov s skladu s pravilnikom, ki je veljaven. Župan Milan
Kerman je povedal, da sprememba ni vnesena, ker je bila pripravljena simulacija petih različnih
tipov, kako je s temi spremembami tega pravilnika. Pripravljenih je 5 različnih izračunov, za vsakega
je potrebno spremeniti tudi pravilnik o financiranju političnih strank – vneslo se ni, ker bi lahko
nastal očitek, saj naj bi veljalo, da je vnesel tistega, ki opciji Nove Slovenije najbolj ustreza. Iz tega
razloga bodo vsi strankarski vodje predloge domov, ki so simulirani, da vidijo, kako so sredstva
razporejena, se bodo na svojih strankah odločili, uskladi se, da se sprejme tako pravilnik in
razdelilnik, katerega bodo predlagali kot najboljšega. Vse te dileme so bile – na odboru za proračun
in finance je bilo sledeče, da se Zveza neodvisnih Slovenije in Zeleni Slovenije, ker nista dosegli tisti
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prag, kajti v pravilnik oz. v zakonu piše, da občina lahko financira politične stranke, tudi tiste, ki
niso v občinskem svetu, če so dosegle prag 50 % enega svetnika v občinskem svetu. Glede na to, se
je takrat uredilo tako, da v lanskem letu ti dve stranki dobili sredstva. Lansko leto sta dva svetnika
iz NSi izstopila in delujeta kot samostojna svetnika, na odboru je bilo rečeno, da v skladu z našim
pravilnikom, da sta tudi ta dva upravičena do sredstev, zato je župan prisotnim predstavil vseh 5
variant izračuna financiranja. Tudi svetnica Valerija Žalig, ki je izstopila iz svetniške skupine SD je
tako tudi upravičena do sredstev. Nadalje pa je predstavil še šesti predlog, ki je njegov in pravi, da v
duhu izgradnje največjega projekta v Občini Beltinci – kanalizacijskega omrežja se vsi odpovejmo
tem sredstvom in se jih da za kanalizacijo. Zato tega ni zajeto v proračunu, vsi pa bodo dobili domov
te razdelilnike. V odprtem roku, ki pravi – da tri dni pred dnevom seje za obravnavo proračuna sta
prispela 2 amandmaja – en trdimo da je bil vložen prepozno,vendar so vsa določila tistega
amandmaja iz prejšnjih debat in odborov, ki so zasedali, zajeta v proračunu (glede odkupa ceste),
posebej niso rezervirana sredstva, so v rezervi, koliko bo potrebno, se bo iz rezerve plačano – všteto
pa je v proračun. O tem ne bi tekla beseda, ker je bil prepozen in všteto je vse v proračunu zajeto – v
pravilniku o razpolaganju nepremičnega premoženja občine, so vse parcele zapisane, ki so na tisti
relaciji. Drugi amandma je prispel od Simona Horvata, ki pravi: »Na postavko investicijski transferji
– sakralni objekti ne predlaga povečanje postavke, ampak da se v predlaganem znesku zagotovi
sofinanciranje obnove, pleskanje notranjosti farne cerkve v Dokležovju v višini 2.000, 00 evrov.
Predvidena vrednost je cca. 6.000,00 evrov, dela predvidevamo izvesti v poletnih mesecih, zato še v
tem trenutku nimajo ne izvajalca in ne uradnega predračuna.«
Tisti predlog, ki so ga imeli na prejšnji seji za ureditev gretja na Melincih je bil sprejeti posebej sklep
sprejeti na prejšnji seji, da se v višini 30 % vnese v sam proračun kot tak.
O vseh spremembah, ki so se zgodile in ki bi se naj zgodile, rekli so, da takoj po sprejetju sklepa o
kohezijskih sredstvih bo rebalans proračuna – danes je poračun z maksimalnimi sredstvi
pripravljen, kot je bilo v začetku pripravljen. Proračun je sestavljen s spremembami, ki so bili na
delovnih telesih usklajena. O teh usklajenih postavkah ne bo tekla razprava, v tem branju o teh
samo še sprejemanje tega občinskega sveta – razprava teče o amandmajih, ki so bili vloženi.
Štefan Činč, finančnik v občinski upravi Občine Beltinci je podal podrobno obrazložitev postavk
(njihovo vsebino in višino), ki so se spreminjale in ki so spremenjene:dohodnina-odstopljeni vir
občanom, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, prihodki od komunalnih prispevkov, glede projekta za tribune,
lokal,fitnes, solarij (iskanje partnerja za sofinanciranje projekta), prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč, prihodki od prodaje stavbnih zemljišč, sprejeta sredstva od razvojnega sklada – ustanovitev
proračunskega sklada z odlokom, odplačilo glavnice, stanje na računih priloga (za vse PO, ki jih
proračun za leto 2008 vključuje je glede na realizacijo 2007 ugotoviti začetna stanja, ki sovir izven
bilance prihodkov), izvirni prihodki KS (uskladitev načrtov KS) – skupaj spremembe-virizadolževanje razlika 1.203.499,41 evra. Na strani odhodkov spremembe pri postavkah: OS-politične
stranke-svetniške skupine (povišanje 3/12 dotacij iz leta 2007, nova osnova za leto 2008-primerna
poraba), izvedba volitev in referendum (2 krat postopek izveden za romskega svetnika), tekoča
proračunska rezerva – uravnoteženje proračuna, OU-nakup računalnikov (zamenjava dotrajanega),
UO-drobno orodje in naprave-informatizacije-programska oprema (programi za zaščito), UO-plačilo
za delo preko študentskega servisa (za nadomeščanje ene delavke na porodniškem dopustu se
vključi študenta), UO drugi prejemki zaposlenih (2 krat jubilejna nagrada, 1 x solidarnostna pomočdolgotrajna poškodba); UO tekoče vzdrževanje objektov in opreme (račun za zavarovalne premije je
bil izdan v decembru, rok plačila januar 2008), nakup pisarniške opreme (dotrajana oprema),
investicije v gasilstvu-gasilska zveza (dokončanje prizidka GD), UO-tekoče vzdrževanje-občinske
ceste (ponovna ocena glede na dodatne zahteve – vzdrževanje broda, cestne ovire), Razvojni sklad
Občine Beltinci-postavka prenesena na samostojnega proračunskega uporabnika, UO-investicijski
transfer – zbirno sortirni center, UO-projekti kanalizacija (balans med postavkama projekti
izgradnja), UO-investicijski transfer-komuna-kanalizacija (balans med postavkama projektiizgradnja), UO-projekti pomurski vodovod-vodohram (medobčinski dogovor), UO-nakup drugih
zgradb in prostorov-stanovanja (sredstva se namenijo za obnovo Gümle), UO-priprava zemljišč (dvig
postavke na račun komunalne opreme za Kmečko ulico (uskladitev tudi pri prihodkih), UO-nakup
zemljišč (uskladitev z načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem), UO-investicijski transferji –
Zdravstveni dom Beltinci (aneks v letu 2007, zapadlost 2008), UO-druge zdravstvene storitve
(cepljenje proti HPV-več interesentov kot se je načrtovalo), UO-investicijski transferi-sakralni objekti
(postavka je povišana za napravo centralne kurjave v kapeli Melinci), UO-spominski park Lipovci
(vključitev na predlog KS Lipovci), UO-obnova prostorov za mlade-Gümla (namesto postavke nakup
drugih zgradb in prostorov ter po dodatnem predlogu se uvrstila sredstva za obnovo prostorov za
mlade pri kulturnem domu v Beltincih), UO-investicijski transferji – OŠ Beltinci (dokončanje
zamenjave razsvetljave), UO-tekoči transferji-izobraževanje odraslih (delež občine Beltinci za RIS
Rakičan-Fakulteta za management), UO-drugi transferji posameznikom-sociala (vključitev novega
konta-subvencioniranje stanarin), Obresti od kreditov in drugi stroški povezani z financiranjem
(znižanje odplačila obresti iz prvega predloga na 7/12 ker se ne bo občina zadolževala pred junijem
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2008), RS-proračunski razvojni sklad (potreben je odlok o ustanovitvi proračunskega sklada, ki bo
opredelil pravice in obveznosti le-tega, skupno znašajo spremembe odhodkov – 1.203.499,41 evra.
Posebej so prisotni še pregledali tabelarni del – pregled sprememb postav KS v dopolnjenem
predlogu glede na prvi predlog proračuna (spremembe izvirnih odhodkov KS, spremembe odhodkov
KS-plačila iz NUSZ (vključitev začetnega stanja na računih EZR, obračun NUSZ iz leta 2007-začetno
stanje, povečanje na NUSZ po PO.
V nadaljevanju je prav tako bila pregledana in predstavljena vsebina Odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto 2008. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v
bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v
splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih
uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci. Splošni del proračuna vsebuje prihodke v
skupni višini 16.813.416,00 evra, odhodke v skupni višini 20.028.721,00 evra. Proračunski
primanjkljaj v višini -3.215.305,00 evra, ki se pokriva z kreditiranjem, zadolževanjem v višini
2.355.280,00 evrov po računu financiranja in s sredstvi na računih ob koncu preteklega leta
860.025,00 evrov. V odloku je prav tako v 5. členu razdeljeno po proračunskih uporabnikih njihovo
začetno stanje, prihodki, razmejena nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, razpoložljiva
sredstva in koliko lahko znašajo odhodki – institucionalna klasifikacija ter programska klasifikacija
– kam ta proračun namenja svoja sredstva.
Odbor za proračun in finance se prav tako strinja z predlaganimi spremembami v II.branju predloga
proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
Župan Milan Kerman daje v razpravo amandma svetnika Simona Horvata, da se vnese v financiranje
investicijski transfer –sakralni objekti, da se poleg doda za fasado farne cerkve v Dokležovju –
dodatno ni potrebno pri postavki zapisovati, ker je že za cerkev zapisano, se pa predlagatelj Simon
Horvat strinja, da se ga naj z glasovanjem vseeno potrdi, če je že bil vložen. Razprave na amandma
ni bilo, zato ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 169/IV:
Sprejme se amandma svetnika Simona Horvata k proračunu Občine Beltinci za leto 2008 o
tem, da se v postavki investicijski transferji – sakralni objekti zagotovijo sredstva v višini
2.000,00 evrov za sofinanciranje obnove, pleskanje notranjosti farne cerkve v Dokležovju.
Martin Duh je glede na obrazložitev župana Milana Kermana, da je amandma zajet v razpolaganju
oz. pridobivanju občinskega premoženja, je dodal, da je podal še amandma za nogometni klub
Melinci za tistih 400,00 evrov, če je upoštevano ali ne – župan mu zagotavlja, da se bo to pokrilo iz
rezerve. Za Melinčko kapelo je sprejeto 30 % od 11.000 evrov, ni 2.000 evrov, če bo znesek presegal,
je dodal župan, mi računa nismo prejeli, ko je bil vložen zahtevek, računa ni bilo poleg (ta teden šele
ga je prejel). Če bo znesek višji se bo pokril iz rezerv, to je bilo že povedano pri tej točki dnevnega
reda. GD Melinci bi naj dalo tudi nekaj, sprašuje Martin Duh, vendar o tem ne morejo sedaj tu
razpravljati.
Župan je podal na glasovanje spremembe proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 170/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema vse predlagane dopolnitve in spremembe za II. branje
proračuna Občine Beltinci za leto 2008.
Marjan Maučec je povedal, da se je poslušalo predstavitev predlagatelja, še je možno dati
obrazložitev na svoj glas in naj jim župan omogoči tako to kot tudi postavljanje kakršnih koli
vprašanja v primeru morebitnih nejasnosti.
Obrazložitev glasu je v začetku Martin Virag, ki je povedal, da bo proračun podprl, ker se bo lahko
začelo z izgradnjo sekundarnih vodov za tiste tri vasi, ga pa dejansko moti vse skupaj samo to, ker
dejansko na prejšnji seji (na prvem branju) podal dve mali stvari za Bratonce predlagal je takrat
prestavitev pila in pripravo projektov za nivelacijo Črnca – ni niti omenjenega v tej zvezi bilo na tej
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seji, ni bilo prej povedano, da je potrebno vložiti pisni amandma. Pove naj se mu, če je mogoče pa
vseeno to zajeto v predlogu proračuna. Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da je prestavitev pila
upoštevana v izgradnji kolesarske steze, ker drugače se steze ne more nadaljevati. Projekti za
nivelacijo Črnca pa je bilo že narejeno, z Vodnega gospodarstva mu je bilo povedano, da se skupaj z
Odranci skupaj pripravi kompleten projekt – tudi Črenšovci se za to zanimajo.
Martin Duh je podal svojo obrazložitev glasu in sicer je povedal, da bo glasoval za ta proračun, ker je
dobil zagotovilo, da bo za tisti del zemljišča, ki je bo cesti vključeno v ta proračun, ker je dobil
zagotovilo za tistih 400,00 evrov za nogometni klub, ki je izostal iz leta 2006 bo realizirano in ker je
dobil zagotovilo, da za kapelo, za centralo napravo na Melincih, bo tako kot je bilo zaprošeno, čeprav
je bilo sedaj pripravljeno za 2.000,00 evrov, ker pa ni bilo usklajeno z celim računom, bo 30 % od
vložka, vložek pa je 11.000 evrov centralne kurjave – župan bo za to poskrbel iz tega vidika je tako
rešena. Bo pa dodal amandma k 21. členu odloka o proračunu občine Beltinci za leto 2008. v prvem
stavku se beseda » pooblaščenec« zamenja z besedo »dolžan pridobiti soglasje občinskega sveta«.
Obrazložitev:«Občinski svet je predstavniški organ občine, ki sprejema občinski proračun.
Prerazporejanje sredstev do višine 5 % predstavlja veliko prerazporejanje občinskega denarja s
katerim ne more prostovoljno razpolagati župan občine. S prerazporeditvami proračuna mora biti
seznanjen občinski svet in župan mora pridobiti njegovo soglasje, če so le-te potrebne.
Župan Milan Kerman pravi, da bi moral tudi ta amandma biti vložen 3 dni pred sejo, ker je
amandma na odlok, tako je določeno v poslovniku in to vprašanje je tudi gospod Stanko Glavač želel
zastaviti.
Stanko Glavač je v sled tega povedal, ker ga zanimalo pri tem členu, če je to pri vsaki postavki lahko
do višine 5 % prerazporeja in ker so v nekaterih primerih to visoki zneski, bi pa vseeno bilo potrebno
soglasje občinskega sveta.
Župan pravi, da je odlok z Zakonom o financiranju občin in z Zakonom o javnih financah, ki pravi,
da je župan pooblaščen za prerazporeditev, občinski svet lahko pove 0 %, nekoč je bilo 10 % bilo,
namerno je znižano na 5 % ravno zaradi teh pomislekov, ampak z minimalnim zneskom. Kaj vodi do
tega? Za vsako prerazporeditev, ki se zgodi v malem znesku-na hitro, bi moral župan sklicati
občinski svet- zato je namerno znižano na 5 %.
Marjan Maučec predlaga kompromisno rešitev, da je znesek maksimalno 10.000 evrov, ker pa je
vsem cilj glede na vse obravnave, bo podprl predlog proračuna, vseeno pa misli, da mora biti limit
določen, da so zadeve fiksirane – ker je vedno preveč razporeditev in potem je zaključni račun s
ciframi anormen, spremembe ni predlagal, tak kot je bil sprejeti se naj tudi izvaja.
Župan Milan Kerman zavzema - vendar največ do največ 5 %, oz. 10.000,00 evrov se naj v 21. člen
dopiše. Rebalans bo potreben takoj, ko bodo znana sredstva kohezijskega sklada in nejasno je tisti
stadion, ki je v razpisu – iščejo se intenzivno privatni sovlagatelji, ki bi želeli vložiti svoj vložek.
Peter Gruškovnjak je v imenu njihove svetniške skupine SDS prisotne seznanil, da podpirajo
proračun z vsemi spremembami - je njihova velika želja, da ta proračun, kot si ga zastavili, da se ga
tudi realizira, če se to naredi, je narejen v razvoju in v vsem velik napredek.
Ivan Mesarič je obrazložil svoj glas v smislu, da ko se pripravlja na seje ko je govora o proračunu in
na seje odbora za proračun in finance, ima nekako občutek, da župan, ki je predlagatelj proračuna
in svetniki tako dobro delo delajo, toliko dobrih stvari se vnese v njega, da bi lahko bili občani v
bistvu bili zadovoljni, na vsako gospodinjstvo namreč pride cca. 8.700,00 evrov, to je velika cifra, da
marsikatero gospodinjstvo svojega prometa nima oz. bogastva, upamo, da več nekateri pa ne. Vedno
se pojavlja kar nekaj velikih potrošnikov in ne ve, če se sploh kdo zaveda, kako velik denar se tu
noter obrača. Ne bo mu ga težko nocoj podpreti, ker ga dobro pozna, glede na to, koliko se ga je
pregledalo, tudi drugi, ki od občine pridobijo te blagorje, če se zavedajo, da so to morali družno
narediti, tako župan, občinska uprava in občinski svet. Želel bi tudi opozoril,da je ta svet za letos –
upa da bodo podprli, na sebe vzeli veliko breme 20 mio evrov in ga spraviti v življenje, ta svet le ni bil
in je tako slab, kot se je nedolgo dogajalo v občini, ko se določene akcije proti temu svetu izvajale.
Župan daje na glasovanje predlog sklepa o sprejemu proračuna za leto 2008.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
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Sklep št. 171/IV:
Sprejme se proračun Občine Beltinci za leto 2008 v predlaganem obsegu z dopolnitvijo 21.
člena odloka. Po pridobitvi ustreznega sklepa o dodelitvi višine sredstev kohezijskega sklada
se opravi ustrezen rebalans.

AD 7 - Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je povedal, da je podlaga za sprejem tega letnega načrta
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin iz leta 2007. Na podlagi določb citiranega
zakona je Vlada RS sprejela Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin prav tako v
letu 2007. Citirana odredba, ki se uporablja od 19.09.2007 dalje, podrobneje ureja postopke
ravnanja s stvarnim premoženja države, pokrajin in občin. Upoštevajoč določila občinski svet mora
sprejeti ob sprejetju proračuna tudi letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine. Vsebina tega načrta je predpisana s citirano vladno uredbo. V letni načrt
pridobivanja nepremičnin so vključene nepremičnine, ki jih bo občina odkupila za izgradnjo
določenih objektov in naprav (legalizacija romskega naselja, industrijska cona Beltinci, kolesarske
steze… oz. nekatere od teh tudi za že izvedene gradnje objektov-kolesarske steze). V letni načrt
razpolaganja so vključene tiste nepremičnine, za katere obstoji interes posameznikov za nakup leteh in za katere se ocenjuje, da jih občina ne potrebuje za svoje potrebe in jih je smotrno odprodati.
Dodaja še, da je mogoče razpolagati z nepremičnim premoženjem le, če je le-to vključeno v letni
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Izkupiček od prodaje
stvarnega premoženja občine je prihodek občine in se lahko uporabi izključno za gradnjo, nakup in
vzdrževanje stvarnega premoženja občine.
Pri prodaji dveh je že ocenjena vrednost po cenilcu gradbene stroke, pri ostalih pa je orientacijska
ocenjena vrednost. Ponovno želimo prodati zemljišče, ki je bilo na javni dražbi in ni bilo prodano
med Zvezdo in staro železnino, določeno stavbno zemljišče pri OŠ-mimo novega bloka (tam dve
parceli), dve parceli manjši obseg v občinski lasti pri Zdravstveni postaji Beltinci, v Cankarjevem
naselju se predvideva prodaja manjših površin, ki jih nekateri že sedaj imajo v posesti in jih urejajo
– to so stavbna zemljišča, določena zanimanja pa so tudi za kmetijska zemljišča in sicer v KS
Gančani (Mlajtinci), tista zemljišča, kjer še obstoji interes posameznikov za nakup le-teh. tudi način
prodaje je tu predvideni po zakonu o kmetijskih zemljiščih, pri razpolaganju se predvideva, je
usklajeno z odlokom o proračunu – skupno pridobiti 167.667,00 evrov, od tega 158.592,00 za
stavbna zemljišča in 9.075,00 evrov za kmetijska zemljišča. Prodaja oz. pogoji – nakup je predviden
v višini 112.195, 16 evra. Pred svetniki je program pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, imenovana mora biti komisija in odprodaja se lahko na podlagi cenilnih zapisnikov.
Občinskemu svetu se predlaga predlagani sklep.
Stanka Glavača zanima, da se nadaljuje odkup zemlje za industrijsko cono – zanima ga koliko je še
to aktualno in ni smotrno vlaganje, so pa predvidena sredstva – koliko je to smotrno, dvomi, da bo
na tistem zemljišču prišlo do realizacije – spravljamo se namreč tja, kamor to ne sodi. Štefan Činč –
je nadaljevanje iz leta 2007, kar je bil sklep – 2 pogodbi sta bili še v letu 2008 in je to ta znesek tu
predvideni. Če že občina odkupuje zemljišče kmetijsko mu se zdi vse skupaj zelo čudno, ker je
občina odkupila nezazidano stavbno zemljišče po ceni 20.000 (če ene odkupovala po 90.000) mu je
to vse čudno, ne ve, kaj naj še doda.
Ivan Mesarič ne ve, kdo je pripravljal, vendar za terme Beltinci – travnik se odkupuje za 5 evrov/
m2, v Lipovcih pa se odkupuje dobra kmetijska zemljišča za 3,15 evra/ m2, meni da naj se preveri
ta zadeva. Župan mu je pojasnil, da je to ocena, za koliko bi naj to odkupili, to ni ocenjeno zemljišče.
Vendar pa je Janez Senica komentiral, da tu gre za nezazidano zemljišče in ne za kmetijsko. Ivan
Mesarič dodaja, da bo tudi njegovo v Lipovcih postalo nezazidano, čeravno je Janez Senica
komentiral, da je še vprašanje, kdaj bo to.
Marjan Maučec se pridružuje razpravi Stanka Glavača, saj je občinski svet imel prvega pravega realnega investitorja na tej seji, ki je svoje predstavljal pri prvi točki dnevnega reda in ne take, ki
hodijo spraševat že nekaj let in niso nič kaj preveč resni in so se umestili kamor pač paše, kjer je še
železnica in AC zraven. Normalno je, da se tam razvija tudi industrijska cona in ne tu, kjer so
nekateri imeli idejo, ker je enostavno nesmisel – v ta konec bi se lahko delale toplice in ne z obrtno industrijsko cono tam noreti, naj se zemljišča kupujejo na vpadnici proti Bratoncih Dokležovje, tam
se lahko Beltinska občina razvija, ne moremo imeti pet obrtnih con in vse skupaj razmetano, kar je
govoril že pred petimi leti, stari pregovori so bili lokacija, lokacija, lokacija – tam je biznis, vse ostalo
so pobožne želje in ne mešati vse skupaj. Nekoč je bilo vse drugače kot je sedaj. Če je narejeno A
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naredimo B, naj bo vse na enem mestu in se ne zavajati in tudi če kdo pride jutri, da bi naredil
kakšno avlo da razbije prostor- prostor je ena ključnih pristojnosti občine in občina ima taki prostor
kot je sam vedno trdil, je nihče nima, ne razbijati vse naokoli. Zdaj je še pravi čas, da se kupi zemljo
tam, kjer je potrebna.
Ti dve parceli sta odkupljeni in je sedaj v letu 2008 realizacija tega. Vendar pa je Ivan Mesarič dodal,
da bo potrebno o tem v prihodnosti povedati še kaj več.
Štefan Ferenčak želi povedati, da je njegovo mišljenje čisto drugačno – so nas same besede. Svojim
podjetnikom v teh letih ni občina naredila nič, iz občine se selijo ven. Tisti, ki hodijo po tovarnah – to
niso umazane delavnice, kot so vajeni iz prejšnjega stoletja. To je njegovo mnenje in prosi, da se ga
posluša – taki objekti ne kvarijo okolja, žalostno je, da nismo za drobno gospodarstvo naredili nič in
še dolga leta ne bomo imeli v naši občini nič.
Marjan Maučec je repliciral izjavo Štefana Ferenčaka – on je razpravljal o predlogu in ne o
posameznikih in ne o množini – tudi sam ima pravico do osebnega mišljenja, to ni bil ne ciljni
prostor, njemu govoriti če hodi po svetu, kdo izmed njih je toliko obrtnih delavnic sezidal in nima ga
pravice nihče delati nevednega, češ kaj se z podjetništvom in drobnim gospodarstvom dogaja – on je
predlagal, da se dela na enem kupu in racionalno ravna s prostorom, to je bil njegov predlog – da pa
vsi delajo, to je pa videl že na svetu – na Kitajskem imajo za 20 let naprej narejene plane in
asfaltirane industrije – z prostorom se delale največje napake na našem območju in to se več ne sme
nadaljevati. Že pred 6-imi leti je bil predlog, da se da vse na mizo kar želimo v 10-ih letih delatisklep o tem je bil sprejeti, vsake toliko časa se neke zadeve razpravljajo – lahko se še pogovarja,
dokler se še ni začelo kopati. Če ne bo njegov sprejeti, pač ne bo, nekateri prihajajo in sedaj se vidijo
dejstva – kanalizacija bo zgrajena le z kohezijo in nikakor drugače.
Ivan Mesarič je povedal, da je lepo želeti in vabiti in načelno debatirati glede tega prostora, župana
pa prosi, da že nekaj let se vleče to industrijsko cono v Beltincih – baje da se že 5 let zanima človek
iz Nemčije, danes med sejo omenil, da sta že dva – to ni glih najbolje taktno, ker ti gospodje so prišli,
pismo o nameri bo šlo, dobro bi bilo da pride pred zbor z pismom o nameri in mu bo za to verjel, do
takrat pa lahko svetniki bodo lahko govorili da ne vidijo tega in onega, ta cona se na imaginarni
točki giblje. Ko bo cona na tapeti, hoče konkretno, ker je drugače vse le nategovanje in neko
nerviranje-koliko ve kar ima župan še ni nič konkretnega.
Igor Adžič daje repliko – da je sam proti tej industrijski coni saj morajo biti izpolnjeni pogoji za
dogovore, nekateri že govorijo leta in leta, da se ne nudi pogojev za drobno gospodarstvo, to lahko
govori nekdo, ki ne pozna zadev in ne občine. Občina je znanemu podjetju dala možnost, da je
poslovno obrtna cona pri Granaru nastala, se oblikovala. Sedaj imamo tam ponudnika v tej coni in
je še 12 nepozidanih komunalnih zemljišč – po plačilu kupnine že lahko interesenti začnejo graditi možno je tudi parcele združevati, zato se naj nihče ne spreneveda. Ne vedno govoriti, da se nič ne
dela in da se ne ustvarjajo pogoji. Štirje člani so bili tisti, ki so sredstva preusmerili iz te cone v
Beltincih, da bodo tri KS-i imeli ČN, če kdo misli, da nimajo pogojev, ta domačega kraja ne pozna.
Štefan Ferenčak je povedal, da njegova debata ni bila usmerjena na nikogar, moti ga, da leta in leta
to visi v zraku – aktivnosti se sprožile- zakaj se ne dozori. Vedno si premislijo – isti primer je bil pri
železniški postaji. Nismo nič naredili kot občina in se angažirali ter sredstva vložili, aktivnosti
sprožili, v upanju da nekaj se razvije. Sam ima svojo vizijo razvoja, da jo ohrani in nikoli ne bo isto
premišljeval kot drugi.
Marjan Maučec je repliciral izjavo glede razvoja, gospod Adžič je jasno povedal,da imamo v občini, da
se lahko gradi, vsi ki hočejo graditi naj pridejo z cesto z vsemi, kar je pripravljeno. Ne siliti v
območje, ali se sprenevedamo, če je mišljeno za turizem? Kar se tiče pri železniški postaji – narisalo
se je golobinjeke in izglasovalo se je kot se je - nekdo je tam kupil tiste parcele in siguren je, da
občina tam ni nič zgubila ter da je dobra naložba tistega, ki je tam kupil – druga namembnost pač
bo in ne industrijski objekt. Potrebno je namreč razumeti, da se dela s prostorom danes čisto
drugače kot nekoč. Danes prostor je zlata vreden, ker je to fantastična lokacija, ki jo občina ima.
Jožica Pucko zanima, zakaj je namenjeni nakup zemljišča za kolesarsko stezo Gančani-Bogojina in
Gančani –Renkovci, s tem da bi nakup zemljišča za kolesarsko stezo Gančani-Lipovci po njenem
mnenju bilo potrebno prej izvesti, ker se tu dosti več ljudi vozi s kolesi- torej tej dati prednost.
Župan se strinja, da se lahko dopolni s tem – in se na naslednji seji sprejme to dodatno!
Martin Virag pri tej točki želi povedati, da podpira svojega strankarskega kolego, ker slišno misli –
zakaj se v Beltincih ni nikoli nič dogajalo, saj se stvari spreminjalo tako kot je dejansko veter pihal.
Industrijska cona ali obrtniška cona v Beltinci da ali ne, bilo je že marsikaj, vse je bilo v Beltincih,
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dejstvo pa je, da samo Beltincih imajo pogoje za izgradnjo obrtniške ali druge cone – zakaj? Zato ker
druga lokacija nima kanalizacije. Sam močno podpira Luko Koper ker ve, da če bodo tam gradili,
bodo tudi v Bratoncih prišli do kanalizacije. Strinja se z Marjanom Maučecem, da je potrebno s
prostorom pametno delati, ve, da bo tam težka industrija verjetno ali ne vidi razloga, da turizem na
tisto glavno cesto – mogoče – za njegove pojme je turizem okrog vrtine. Kar še misli je to, da kot je
gospod Činč povedal, to je že plačana zadeva in je iz lanskega leta. Še iz Melinec ga strankarski
kolega napadel, da je zagovarjal lokacijo okoli železnice (v trikotniku), ves čas jo je zagovarjal, le-ta
pa mu je rekel, da se vsi zavzemajo za to, da bi se enakomerno razvijali, češ koliko bo parcela v
Bratoncih vredna in koliko na Melincih. Malo je potrebno o tem razmisliti, tudi Štefan Ferenčak je v
tem smislu razmišljal in misli, da ni nikogar napadal, glede cone pa imajo različne poglede in tudi
različna mnenja.
Stanko Glavač meni, da kolikor koli je občina plačala in je to nizka cena za to, kar imamo, tam če je
industrijska cona 4 ha, eno podjetje rabi to ni tam dovolj prostora, če pa mislijo na kopališče
sprašuje, garantira, da v smrad, če bo tam cona nihče po teh poteh v Joušju ne bo hotel iti, če pa bo
razvijal se tam turizem, pa je to čisto nekaj drugega.
Razprava je bila zaključena, zato je župan dal v sprejem sklep, ki je bil pripravljen pri tej točki
dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 5.
Sklep št. 172/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s nepremičnim
premoženjem Občine Beltinci za leto 2008 v predloženi obliki.

AD 8 – Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj obrti in podjetništva
Župan Milan Kerman je povedal, da je omenjeni odlok obravnaval Odbor za gospodarstvo,
podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem ter Komisija za statutarna in pravna vprašanja. V
uvodu je predla besedo direktorju občinske uprave, Venčeslavu Smodišu.
Odbor za proračun in finance je podal pobudo za ustanovitev proračunskega sklada Občine Beltinci
za področje razvoja obrti in podjetništva. Pravna podlaga za sprejem omenjenega odloka je Zakon o
javnih financah, ki v 56. členu določa, da lahko občina v okviru proračuna zaradi ločenega vodenje
določenih prejemkov in izdatkov ter uresničevanja namena ustanovi proračunski sklad. Le-ta se
ustanovi z posebnim zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom. ZJF je pravna podlaga za sprejem
odloka. Sklad ni pravna oseba, za razliko od razvojnega sklada, ki je pravna oseba in bi ga na
podlagi javnega zakona o javnih skladih iti v dopolnitve in bi bila odločitev sprejeta, da se izognemo
temu, da bi dopolnjevali določila o odloku o razvojnem skladu in napoved o novi zakonodaji, da
razvojni skladi na lokalni ravni morajo imeti najmanj 10 mio namenskega premoženja – je bila
odločitev sprejeta in pobuda in v občinski upravi se je ugotovilo, da je pametneje iti v ustanovitev
proračunskega sklada in posledično in posledično seveda ukinitev razvojnega sklada kot pravne
osebe. Upa si trditi da si ne bomo mogli privoščiti osnovnega kapitala, ki se bo od njega zahtevala,
da bi se o javnih skladih preoblikovali in ostali in za te namene je predvideno, da bi ga skupaj občin
več ustanovilo, to je le predvidevanje. Da se zadosti napotilo revizije-Računskega sodišča, da tak
razvojni sklad, ki nima statusa javnega sklada in ima neke druge nedorečenosti se ga ne bo
spreminjalo. Ustanovi se torej proračunski sklad za nedoločen čas z namenom pospeševanja razvoja
obrti in podjetništva. Z njegovo uveljavitvijo pa preneha veljati Odlok o ustanovitvi razvojnega sklada
Občine Beltinci, s katerim je urejeno enako področje. V odloku so torej določeni način in oblike
financiranja proračunskega sklada (proračunska sredstva Občine Beltinci, namenski prejemki
občinskega proračuna, prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
drugi viri.) določila o pokrivanju obveznosti proračunskega sklada so določena v . členu, višina
izplačil v breme proračunskega sklada pa v 6. členu tega odloka. V 7. členu odloka so vsebovana
določila o tem, da so sredstva proračunskega sklada namenska in se smejo uporabljati le za namene
določene z odlokom. Odlok v 8. členu določa, da je upravitelj i odredbodajalec proračunskega sklada
župan Občine Beltinci.
Tem členu odloka so določene tudi njegove pristojnosti v zvezi z
upravljanjem proračunskega sklada. V 9. členu odloka so vsebovana določila o tem, da je Odbor za
gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo in turizem – stalno delovno telo občinskega sveta
pristojen za spremljanje in uresničevanje namena proračunskega sklada. V tem členu odloka so
določene pristojnosti navedenega odbora v zvezi s spremljanjem in uresničevanjem namena
proračunskega sklada. Razlogi za prenehanje proračunskega sklada (če ne izpolnjuje namena, za
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katerega je ustanovljen, če proračunska sredstva ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena)
so določene v 10. členu odloka. Sama ustanovitev odloka ne bo imela dodatnih finančnih posledic
za proračun občine. Sredstva, ki so v proračunu določena za Razvojni sklad bodo vodena na
evidenčnem računu proračuna Občine Beltinci.
Peter Gruškovnjak je povedal da so na odboru obravnavali predlog tega odloka in so se strinjali, s
tem, da bo potrebno določene kriterije na podlagi vsebine odloka doreči. Pa z upanjem, da se ta
sredstva ne bodo kopičila iz leta v leto, ker se jih ni bilo mogoče porabiti, da se bo porabilo jih za
namene, za kar je ustanovljen (razvoj podjetništva, obrti in vsem zaposlitvenim). Cilj tega
proračunskega sklada je , da se sredstva vrtijo in da se ne akumulirajo (če ne bi bilo vložka v bypass
pri prejšnji industrijski coni, bi bilo čez 400.000 sredstev akumuliranih).
Igor Adžič, predsednik komisije za statutarna in pravna vprašanja, ki je na občinski svet posredoval
tudi zapisnik svoje 5. redne seje komisije, na kateri je bil sprejeti (soglasno) sklep, da se sprejme
odlok v predloženi obliki. Izhajala je komisija iz tega, da se nivo pravic ne niža, pridobili so si nekaj
pravnih mnenj – odpira se neka možnost, če se bodo kakorkoli odločili – sofinanciranje douma, je
edina pot, da se financira neki lastniški delež, če bodo lastniki dovolili in če de obstajal interes s tem
proračunskim skladom, nikakor pa tega dejanja ne bi mogel Razvojni sklad opraviti - naša občina
tudi dolgoročno ne bi mogla zagotavljati ustanovnega deleža, ki je za razvojni sklad predvideni (10
mio) in se bo mogel le-ta oblikovati na osnovi zakona o javnih skladih in občina kriterij finančni ne
more zagotoviti, zato se strinjajo z predloženim odlokom.
Razprave pri tej točki ni bilo, župan daje v sprejem predlog sklepa, da se odlok po enofaznemskrajšanem postopku daje v sprejem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 173/IV:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in
podjetništva v enofaznem (skrajšanem) postopku.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 174/IV:
Sprejme se Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in
podjetništva v predlagani vsebini.
AD 9 - Predstavitev razpisa sekundarnega kanalizacijskega omrežja Melinci-IžakovciDokležovje
Janez Senica je prisotnim obrazložil vsebino razpisa sekundarnega kanalizacijskega omrežja
Melinci-Ižakovci-Dokležovje. Podaje je postopke za blago in storitve, za gradnje – glede na vrednost
javnega naročila v evrih, glede na vrsto postopka, ki ga je dovoljeno uporabljati in seveda objava na
portalu javnih naročil ali objava le v Uradnem listu RS. Predračunska vrednost investicije po
tekočih cenah za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Melinci-IžakovciDokležovje: del Ižakovci-Melinci leta 2008, Dokležovje v letu 2009. Cene so bile pred časom manjše
zaradi določeni kanali iz primara prišli v sekundar in so cene zato višje. Nadzor je vzeti 1,1 % od
vrednosti kanalizacije, obveščanje javnosti pa je mišljeno EU navedeno na papirjih – stroški zajeti, k
se pojavijo ob sami izgradnji. Izdano je bilo navodilo, kako se moramo obnašati pri pripravi razpisne
dokumentacije in pri označitvi gradbišča. Skupna vrednost sekundarne kanalizacije za vse te tri vasi
v obeh letih znaša 2.621.442 evra (v ceni zajeta gradnja, nadzor in obveščanje javnosti). V
nadaljevanju so bili predstavljeni viri financiranja-torej tekoče cene v evrih. Občina je torej prejela od
države sredstev v višini 1.193.760 evrov (za leto 2008-796.880 in za leto 2009 – 396.880 - (do
30.09.2009 je ta sredstva potrebno porabiti), razliko do 2.621.442 evrov pa mora občina zagotoviti
sama in sicer iz naslova prispevkov uporabnikov, iz občinskih sredstev in občinski proračun.
Igorja Adžiča je zanimalo, če ima občinska uprava podatek, koliko so dejanski prispevki uporabnikov
za te tri KS do današnjega dne? Janez Senica je povedal, da je računano 2.000 evrov po priključku,
s tem, da imamo v Dokležovju 250 priključkov – 29 (lani dobili sredstva za kanalizacijsko omrežje v
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romski zaselek in ta bo potegnila te ljudi, ki od AP do križišča in romski zaselek – to investicijo se bo
v kratkem peljalo 150.000 evrov se je pridobilo ta sredstva in se bo reševalo hiše do romskega
naselja). Vendar Igor Adžič ni bil zadovoljen z njegovim odgovorom- njega zanima koliko je bilo do
sedaj zbranih teh sredstev? Janez Senica je povedal, da ne ve, koliko je vplačanih. Za Melince
predvideno 228 priključkov, 218 za Ižakovce in 221 za Dokležovje. Sorazmerno vrednosti primarne
in sekundarne kanalizacije v teh treh KS se tu prispevke delilo po teh letih. Ta znesek ni izmišljeni,
je na vprašanje Ivana Mesariča odgovoril Janez Senica, z temi postavkami se že leta in leta operira.
Ali si jih dejansko želi toliko pristopiti k izgradnji ali kako drugače? je še zanimalo Ivana Mesariča.
Janez Senica – gospodinjstev je več, je pa vzeto z rezervo.
Igor Adžič je v nadaljevanju obrazložil svoje vprašanje in sicer meni, da lahko pride do
likvidnostnega problema pri tem znesku en milijon in nekaj sredstev ne dobimo vnaprej ampak
bomo morali celotno investicijo izpeljati, plačati in komaj nato dobimo sredstva povrnjena? Janez
Senica je še pojasnil, ker se sredstva iz cele občine zbirajo, denarja se ne bo varčevalo in se bo to
uporabilo (Bratonci, Gančani, Lipovci).
V nadaljevanju je prisotnim podrobno predstavil vsebino razpisne dokumentacije, popise del – vse je
pripravljeno, da ne bo kdo rekel, da vsebina ni pripravljena. Rok izvedbe del je po predmetu javnega
naročila potrebno izvesti do 31.07.2009. Izvajalec se zaveže da bo dela izvedel v dveh fazah in sicer v
letu 2008 - 71 % del in v letu 2009 do 31.07.2009 - 29 % del.
Razpisna dokumentacija je pripravljena in le-ta bo šla na portal, ker proračun je sprejeti in lahko
objavimo in čakamo ponudnike do 29.04.2008, potem pa se bo delalo naprej, dodaja ob koncu
župan Milan Kerman.
AD 10 - Neodplačni prenos nepremičnega premoženja last Občine Beltinci v last Župnije
Beltinci
Občina Beltinci in Župnija Beltinci sta, kot je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš z menjalno pogodbo z dne 07.12.2006 prenesli ena na drugo določene nepremičnine v
katastrski občini Beltinci. Ker je bila površina in po sodnem cenilcu gradbene stroke ocenjena
vrednost nepremičnin, ki jih dala Župnija Beltinci Občini Beltinci manjša kot pa je bila površina in
ocenjena vrednost nepremičnin, ki jih je dala Občina Beltinci Župniji Beltinci, sta se pogodbeni
stranki z citirano pogodbo med drugim dogovorili (6. čl. pogodbe), da bo Župnija Beltinci najpozneje
v roku dveh mesecev od podpisa citirane menjalne pogodbe pri notarju Občini Beltinci izplačala
razliko v vrednosti 2.813.824,00 Sit (11.741,88 EUR) ali pa bo v tem roku potom pogodbe o
neodplačnem prenosu na Občino Beltinci prenesla manjkajočo razliko 304m2 nezazidanega
stavbnega zemljišča Župnije Beltinci. Naknadno po podpisu citirane menjalne pogodbe s strani
predstavnikov obeh pogodbenih strank (s strani župana Občine Beltinci in župnika Župnije Beltinci)
je Župnija Beltinci naslovila na Občinski svet Občine Beltinci vlogo (dopis z dne 27.12.2006) za
odpis in izbris obveznosti, določene v 6. čl. citirane menjalne pogodbe (obveznost plačila razlike v
vrednosti zamenjanih zemljišč oz. obveznost neodplačnega prenosa manjkajoče razlike 304m2
nezazidanega stavbnega zemljišča). Župnija Beltinci v svojem dopisu med drugim navaja, da je
citirano menjalno pogodbo podpisala kljub neugodnemu 6. čl. pogodbe zaradi tega, ker je čim prej
želela pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo doma starejših. Nadalje navaja, da je pri
izračunavanju vrednosti zemljišč, ki so bila predmet menjave bila upoštevana le površina, ne pa
tudi drugi elementi, ki vplivajo na vrednost zemljišča:
- veliki del župnijske parcele že vse od leta 1969 ni v posesti župnije, saj je prepuščen stanovalcem
v uporabo kot dovozna cesta,
-na tem delu zemljišča so bili izvršeni določeni komunalni posegi brez soglasja lastnika. vodovod,
kanalizacija, telefon, CATV, pa tudi asfaltiranje. Z obzirom na navedeno Župnija Beltinci upravičeno
pričakuje, da Občinski svet Občine Beltinci zadevo prouči in da zavzame stališče, da v predmetni
zadevi gre za zamenjavo dveh enakovrednih zemljišč, kljub razliki v površini in da sprejme sklep o
tem, da se odpiše in izbriše obveznost Župnije Beltinci plačila razlike v vrednosti zamenjanih
zemljišč in sicer v višini 2.813.824,00Sit (11.741,88 EUR) oz. tudi obveznost neodplačnega prenosa
304m2 nezazidanega stavbnega zemljišča Župnije Beltinci na Občino Beltinci. Ureditev lastništva
zemljišč po menjalni pogodbi z dne 07.12.2006 v Zemljiški knjigi je bila izvršena in je o tem Okrajno
sodišče v Murski Soboti izdalo sklep z dne 02.02.2007 o vpisu lastništva zamenjanih zemljišč. V
danem primeru obstoji odprta, nerealizirana 6. točka citirane menjalne pogodbe, po kateri obstoji
obveznost Župnije Beltinci plačila razlike v vrednosti zamenjanih zemljišč Občini Beltinci in sicer v
višini 11.741,88 EUR oz. obveznost neodplačnega prenosa 304m2 nezazidanega stavbnega zemljišča
Župnije Beltinci na Občino Beltinci. O predmetni zadevi je že razpravljal Občinski svet Občine
Beltinci na svoji 3. redni seji, dne 27.03.2007, ki pa takrat ni sprejel končne odločitve. Na tej seji
občinskega sveta je bilo zavzeto stališče o tem, da se občinsko upravo in župana Občine Beltinci
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zadolži za to, da se najde ustrezna zakonska rešitev in da se zadeva ponovno uvrsti na sejo
občinskega sveta v obravnavo in odločitev. V 23. čl. Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS štev. 14/07) so vsebovana določila o brezplačni odsvojitvi nepremičnega
premoženja države in samoupravne lokalne skupnosti in sicer se lahko le to brezplačno odsvoji, če je
pridobitelj oseba javnega prava, razen javnega podjetja in se s tem zasleduje javni interes. Bistvena
sestavina pogodbe o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja države in samoupravne lokalne
skupnosti je opredelitev javnega interesa. V skladu z določili 97. čl. Statuta Občine Beltinci odloča o
odtujitvi in o pridobitvi nepremičnega premoženja Občine Beltinci občinski svet. Ob smiselni uporabi
citiranih določb statuta j e v danem primeru občinski svet tudi pristojen za to, da odloči o odpisu
obveznosti Župnije Beltincih plačila razlike v vrednosti zamenjanih zemljišč Občini Beltinci v višini
11.741,88 EUR oz. obveznosti neodplačnega prenosa 304m2 nezazidanega stavbnega zemljišča
Župnije Beltinci na Občino Beltinci. Po podrobni proučitvi vloge Župnije Beltinci za odpis obveznosti
in po ugotovitvi določenih novih dejstev v predmetni zadevi (opremljenost njenega zemljišča z
določeno komunalno opremo), je v danem primeru mogoče ugotoviti, da je tej vlogi mogoče ugoditi.
Po podrobni predstavitvi te točke dnevnega reda je Martin Virag povedal, da bo glasoval o tem
predlogu sklepa, vendar pa ga zanima, da je občina zamenjala parcelo za pot, da je bil odgovor –
parcela je bila odkupljena od denacionalizaicjskih upravičencev dodaja župan Milan Kerman – poleg
stare šole, dobili pa pot proti Vili monda iz Mladinske ulice noter, tistega časa je bil sprejeti sklep za
zamenjavo, sedaj pa je treba nedorečenost zapreti zadevo, ker je bila ta razlika. Vprašanj na to temo
ni bilo več, zato je župan dal v predlog sklepa za glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 175/IV:
Župnijo Beltinci se oprosti plačila razlike v vrednosti zamenjanih zemljišč Občini Beltinci v
višini 11.741,88 evrov in obveznosti neodplačnega prenosa 304 m2 nezazidanega stavbnega
zemljišča Župnije Beltinci na Občino Beltinci.
Župan Milan Kerman je prisotne, glede na to, da je ura odbila 23.00 svetnike pozval, da povedo, ali
želijo, da se seja nadaljuje. Strinjali so se z njegovim predlogom, da se bosta zadnji dve točki
dnevnega reda (Pobude in vprašanja ter točka Razno) prenesli na naslednjo redno sejo in se bosta
obravnavali na prvih dveh mestih takratne, 13. redne seje. Seja se tako uradno zaključi ob 23.00
uri.
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski
trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisničarka:
Lilijana ŽIŽEK

.

Župan:
Milan KERMAN
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