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PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Peter Dugar, Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Ivan
Mesarič, Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag, Andrej Vöröš.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Horvat (umrl), Valerija Žalig, Marjan Maučec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci, predsednik Igor
Lebar, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica, direktor JKP Komuna d.o.o.
Beltinci, Jana Kovač- predstavnica ZEU Murska Sobota, g. Denis Topolnik-direktor Sončni vrt
d.o.o. Murska Sobota, direktor Saubermacher & Komunala Murska Sobota, gospod Branko
Dervarič, gospod Jožef Poredoš, zapriseženi sodni cenilec za področje kmetijstva.
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan.
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne in ugotavlja, da je prisotnih 11 članov
občinskega sveta. Svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim delom. V nadaljevanju prebere
vsebino dnevnega reda 32. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Za 32. redno sejo predlaga dnevni red z gradivom in ga prebere. Razprave o vsebini dnevnega reda
ni bilo, zato ga je župan Milan Kerman dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 451/IV:
Sprejme se dnevni red 32. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
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Obrazložitev cenitve kmetijskih zemljišč po sodno zapriseženem cenilcu.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Beltinci - prva obravnava.
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za postavitev rastlinjakov v
Beltincih - prva obravnava.
Predlog Odloka o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del Lipovci – prva obravnava.
Predlog za uveljavitev cen storitev zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Beltinci.
Sprejem Letnega poročila ZTK Beltinci (poslovnega in finančnega) za leto 2009.
Soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2010.
Obravnava in potrditev investicijskega programa izgradnje kanalizacijskega omrežja v naseljih
Bratonci in Lipa.
Predlog uskladitve cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih
voda z veljavno zakonodajo. *
Potrditev zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Realizacija sklepov 31. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 9. korespondenčne
seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana.
Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
Kadrovske zadeve:
a) imenovanje Občinske volilne komisije Občine Beltinci
b) imenovanje komisije Občinskega sveta Občine Beltinci za ugotavljanje stanja po izgradnji
pomurskega kraka avtoceste in koordiniranja aktivnosti z DARS in DRSC.
c) predlog za razrešitev predsednika Odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko
infrastrukturo in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci-prva obravnava.
Poročilo Nadzornega odbora Občine Beltinci o izvedbi pregleda zaključnega računa proračuna
Občine Beltinci za leto 2008.
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AD 1 – obrazložitev cenitve kmetijskih zemljišč po sodno zapriseženem cenilcu
Župan Milan Kerman v uvodu pri tej točki, preden je predal besedo sodno zapriseženem cenilcu,
gospodu Jožefu Poredošu, povedal, da je bilo na sejah občinskega sveta že večkrat povedano
(predlog svetnika Ivana Mesariča), da naj bi ena izmed točk dnevnega reda bila tudi obrazložitev
cenitve kmetijskih zemljišč predvsem tistih, ki se namenjajo za izgradnjo kolesarskih stez in javne
infrastrukture.
Poredoš Jožef, ki je sodno zapriseženi cenilec za kmetijska zemljišča in obenem tudi župan Občine
Tišina je pozdravil vse prisotne in pove, da cenitve zemljišč oz. površin potekajo po metodiki
cenitev sodno zapriseženega cenilca. Samo metodologijo cenitev kmetijskih zemljišč prisotnim zelo
podrobno predstavi. Izračun je narejen na podlagi povprečnega kolobarja za vsako območje v
Sloveniji, ne glede na to, da je metodologija že starejša – iz leta 1987, vendar še velja, v društvu
cenilcev stroke so se dogovorili, da sproti spremljajo na podlagi sprememb kolobarja in
katastrskih razredov in sproti določajo ceno zemljišč. Osnova za cenitev kmetijskega zemljišča je
to, da se izračuna dohodek na m2 za posamezno kategorijo zemljišča (naj bo to travnik, njiva na
podlagi kolobarja), od skupne vrednosti se odštejejo stroški in nato se dobi neto cena na m2. V
letošnjem letu znaša vrednost za m2 0,407 evra in sicer za njivo 1. razred-kar je 100 točk, potem
pa cene rapidno padajo – za vsak nadaljnji razred 10 točk manj – do 8. razreda. Vrednost dohodka
se potem množi z faktorji. Upoštevajo se pri tem tudi ekonomski dejavniki, kar pa ni nujno.
Dejavniki so lahko: prometni položaj zemljišča, zmanjšanje zaokroženosti kompleksa, tržnost,
možnost strojne obdelave, zaščitenost kmetije (vendar vsi odstotki oz. procenti so opredeljeni z
besedico do). Fiksni del je cena zemljišča na m2, ostalo je variabilni del cene pri cenilcih. Razlike
med cenilci so minimalne, dejstvo je, da se vsi morajo držati metodologije, po kateri morajo delati,
torej upoštevati veljavno zakonodajo. Ločiti je potrebno kmetijsko-nepozidano zemljišče (ceste),
stavbna zemljišča cenilci kmetijske stroke ne smejo ocenjevati – tam so cene seveda višje. Po
izračunih napram tržnim vrednostim je 1: 8 do 1 : 10. Dejstvo je, da to zemljišče ne služi kmetijski
proizvodnji, zato je razlika v tej ceni. Za kolesarsko stezo je nek cenilec iz Celja – dobila za 100 m2
598 evrov na en ar – 3 katastrski razred. Zadeve so preverjene in na pravosodnem ministrstvu.
Same vrednosti potrjuje Ministrstvo za pravosodje na osnovi uradnih listov, kjer se preverja cena.
Cenil je za AC odsek Vučja Vas-Beltinci – cena je bila 1:7 do 1: 10 v razmerju. Gospod Poredoš še
pove, da se v okvirih zakonodaje morajo držati – saj lahko pade na sodišču. Pri nas v Prekmurju
gre za majhne površine in malo denarja pri večini kmetovalcev – vendar z dobro voljo, konsenzom
se je vse dalo dogovoriti. Društvo sodnih cenilcev in izvedencev kmetijske stroke opravljajo
seminarje vsakoletne in potem enako in pošteno morajo delati. Pri tem zavajanj ni, če je kmetijsko
zemljišče in se bo delala cesta, se ne more zemljišče oceniti kot stavbno zemljišče, to je dejstvo.
Župan Milan Kerman vpraša gospoda Jožefa Poredoša, naj navede primerjalno ceno zemljišč za
kolesarske steze v okolici (Turnišče, Odranci, Velika Polana). Kot župan se tudi Jožef Poredoš tudi
srečuje z enakimi problemi in težavami-navede njihov primer pri varianti gradnje kolesarske steze.
Občina Turnišče za stezo plačevala 2,5 evra, Velika Polana 3,5 evra, Murska Sobota bilo okrog 8-9
evrov, Odranci pa 2,5 evra na m2. Glede steze proti Dokležovju so 3, 4 in 5 katastrski razred –
cena povprečje 5, 6 evrov je za ta k.o. najvišji rang.
Martin Duh poda specifični primer zadeve, ko je občina gradila cesto in je prišlo do napake pri
izmeritvi in se ni predvidevalo širine ceste in so posegli na privat lastništvo kmetovalcev, ne da bi
lastnike zemljišč kar koli vprašali. Potem je prišlo do izmere prekoračitve (1m je bilo preseženo to
zemljišče), z druge strani pa je bila odvzeta je bila služnostna pravica in s tem je bil onemogočen
dostop do parcel lastnikom – cesta se je prekategorizirala iz krajevne v občinsko. Koliko bi g.
Poredoš zahteval, da bi se plačalo za to – cesta pa je Beltinci/Bistrica.
Poredoš Jožef poda odgovor, da tisti, ki v prostor posega bi moral lastnikom omogočiti dostop do
njihovih parcel. Če pa gre za služnost, pa se mora posebej obračunati – cena za odvzem torej in
cena za to tudi – služnost je vredna 1/3 cene zemljišča. Martin Duh dodatno sprašuje, če bi
njemu občina dala 1,25 evra za m2, ali bi bil on s tem zadovoljen? Sam sicer za kvaliteto zemljišča
ne ve (Martin Duh pravi, da je druga ali tretja kategorija, Smodiš Venčeslav pa doda, da je to 3 ali
4 kategorija), vendar pa je ta cena premalo. Cenilci cenijo celo Slovenijo in vedo kakšni so
postopki, cene veljajo – pravniške službe DARS-a vedno vse cenilne zapisnike zelo podrobno
preverijo in pregledajo – to je bilo v primerih, ko so se gradile avtoceste od Lendave do Primorske.
Njegov moto je, da opravi cenitev v skladu s pravili vendar pa da je kupec in prodajalec
zadovoljen.
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Ivan Mesarič pove, da je zadovoljen z obrazložitvijo, ki jo je podal gospod Poredoš in da je on tisti,
ki je kriv za to, da je prišel na to sejo občinskega sveta. Sam je z to tematiko zelo dobro seznanjen
in se je o teh zadeval dal tudi res temeljito podučiti. Je pa tudi županu povedal pred časom, da
želi svojega cenilca na sejo pripeljati, vendar mu je le-ta odgovoril, da tisti ne bi imel besede na
seji, zato pa bi lahko govoril preko njegovih ust. Ker pa bi Ivana Mesariča to nekaj stalo, se je
temu raje odpovedal in se za to ni odločil. Želi povedati, da je predolgo trajalo, da so te stvari bile
kot tabu teme. Svetniki so sprejemali in potrjevali cene, zdele so se jim nizke, vendar so rekli, da
so podpisane od sodno zapriseženega cenilca. Postal je pozoren namreč, ko je župan povedal, ko
se je ocenjevalo parcele za kolesarsko stezo Beltinci-Lipa in tam je cena prišla naenkrat na 4,8
evra, češ da toliko da oz. plača država in so zato cene tako visoke. Takrat mu je bilo sumljivo,
izvor financ za cenilca nima najverjetneje na njihovo delo nobenega vpliva. Torej verjetno cenilce
ne zanima kdo plača cenitev. Lansko leto pa je sam prodajal Geoplinu svoj del zemljišča – njive in
iz tega v kompleksu severno od Lipovec (v sklopu tistih za Luko Koper) zapiše z izjavo ocenjevalca,
ceno 8,57 evra. Je gospodu Poredošu hvaležen, da je ostal trdne hrbtenice in je delo izpeljal
pošteno in dobro. Svetniki so namreč vsa leta potrjevali načrt razpolaganja s stvarnim
premoženjem (prodajo in nakupe) in vedno so sodno zapriseženi cenilci ocenjevali zemljišča, ki
bodo steze po zelo nizkih cenah (1,61 evra/m2 Lipovci-Dokležovje, Gančani 1,31 evra/m2).
Čudno se je svetnikom zdelo, da so občani bili pri tem prikrajšani. Ne želi odgovor od gospoda
Poredoša, vendar se mu zdi, da so vsa ta leta občani, ki so zemljišča dajali zakonito, zakonito bili
ocenjeni, vendar se pojavi problem Melinec – svetnik Dugar Peter si je dal po svojem cenilcu
oceniti in je prišla približno taka cena kot je predstavljal Jožef Poredoš, vendar z občinske uprave
ni bilo posluha, g. Peter je ogromno moralne škode doživel za radi tega, češ da hoče ne vem koliko
želi iztržiti za svojo parcelo-to ni prav, saj si tega ne zasluži.
Jože Poredoš daje odgovor, da kar so odstopanja gor in dol, to meni, da ta cenitev na sodišču pade
takoj na prvi obravnavi. Izhodišče se sprašuje ni vzeto pravilno kot tudi ekonomski dejavnik
zapisati kar tako v procentu 70 % tudi ni pravilno. Svetnikom še pove, da v njihovi občini najprej
gre s strankami na pogajanja, če tega ne dosežejo, gredo na cenitve in ko se oceni tisto mora
plačati. Ne more jim povedati, da je en evro super cena. Tržna cena 0,8 evra na gor, potrebno je
biti previden pri opredelitvah in izračunih, to je dejstvo. Ekonomski vidiki se določajo na terenu
samem, nikakor pa ne na pamet in ne pavšal. Tržna cena je stvar pogajanj, nihče ne pravi, da je
zemlja toliko vredna. Pri nas namreč je tako, ker je tu ponudba večja, cena pada. Jože Poredoš
upa, da bodo našli kompromise, da bodo zadeve rešili, niso problemi samo tu – izmere pri njih za
en od projektov so bile šele sedaj narejene dokončne, zadeva je stara več kot 11 let in se bo šele v
tem koledarskem letu zaključila in uredila.
Peter Dugar je izrazil zadovoljstvo nad tem, da je med njimi končno strokovnjak za to področje. To
kar se je dogajalo v naši občini ne ve, če se je kje drugje to dogajalo. Po navadi se gre za
posameznike, določene stvari se včasih spolitizirajo, vedno je sam trdil, da je potrebno pogledati
vse, ne le tiste, ki so v preteklosti ampak za tiste tudi v prihodnosti. Vsak je svoje zemlje gospodar
in z njo razpolaga in jo proda kot jo sam hoče. Vseeno pa je svet odprti, informacije se znajo
dobiti, cenilci dajejo poročila od sebe – ni nikomur v interesu, da bi ceno zelo nabijal, nikakor pa
ne, da bi za svoj kos zemlje moral biti zadovoljen z miloščino. Vsi so imeli željo, da se stvari
skristalizirajo in uredijo za naprej. Strinja se namreč Peter Dugar, da je važno poročilo, tržišče
določi ceno. Izhodišče mora biti, da se ljudje lahko normalno pogovorijo.
Iz izkušenj Jožef Poredoš doda, da brez cenitev ni šlo nikjer – sam opaža, da tudi če se je
kmetovalcem ponudila dobra cena, so podvomili vanjo in so raje potem verjeli cenilcu. Sam je
povedal, kar je resnica in za njo stoji – metodologija je sveta – izhodiščna cena je osnova, dejavniki
pa so stvar cenilca in ogleda na terenu in seveda dejanskega stanja zemljišča. Njih kot cenilce tudi
kontrolirajo na pravosodju in zato ni enostavno njihovo delo.
Ana Nerad pove, da pri nas ta trditev namreč ni resnična. Vse parcele proti lipi so enako ocenjene
bile nekje 1,50 , vse druge parcele pa leta 2006 pa spet vse enako 4,8 evra. Jožef Poredoš
odgovarja, da je pa to površnost cenilca, če je bilo tako kot Ana Nerad pravi. Na terenu se doživi
marsikaj, poda primer pri obvoznici Dolga Vas. Ivana Mesariča moti, zakaj so tako velike razlike v
cenah za plačevanje kmetijskih zemljišč, navede primer: za AC je cena 6,00 evrov, za kolesarsko
stezo pa 1,61 evra. Vendar pa Jožef Poredoš ne more verjeti, da je cena le 1,61 evra, meni, da bo
tisto pravo stanje pokazala le cenitev. Pokaže prisotnim cenilni zapisnik, v katerem piše, da je za
4. razred ocenjeno zemljišče za kolesarsko stezo Veščica-Vanča vas v višini 5,89 evraIvan Mesarič
doda, da je to cena, ki je bila zapisana v programu razpolaganja z zemljišči in tudi sredstva v
proračunu so za to višino rezervirana in ne več.
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Venčeslav Smodiš sprašuje, ko je prej gospod Poredoš omenjal ocenitve za potrebe avtoceste, ali
so šli ocenjevat, ko je bila sprememba namembnosti zemljišč z lokacijskim načrtom v državi
spremenjena ali prej? Gospod Poredoš odgovori, da jim je bilo povedano pri tistih cenitvah, da so
tisto zazidljiva kmetijska zemljišča in ne stavbna (to je razlika). Kmetije dobijo odškodnino, ker so
zemljišča, ki bodo namenjena za AC za njihovo proizvodnjo za vedno izgubljena, ni pa opredeljeno
kot stavbno zemljišče, ker na teh zemljiščih ni nobene infrastrukture in zato je bilo tako ocenjeno.
Igor Adžič meni, da so občani in tudi člani občinskega sveta gospodu Poredošu zelo hvaležni za to
razpravo in predstavitev. Odstrli so zaveso, ki je bila med njimi kot svetniki in naprej sedečimi
vedno kot neke vrste črna bariera. Povedali so jasno, da njegove minimalne cenitve pomenijo
nekajkratni oz. nekaj sto procentni razkorak med tistim, kar se v naši občini je dogajalo in se
trenutno dogaja. On kot spoštovani župan in zapriseženi cenilec namreč pozna problematiko
samega terena. Sprašuje ga še tudi o parceli na relaciji Bratonci – Dokležovje ki je v lasti Sklada
kmetijskih zemljišč in ko so začeli graditi stezo tam, so imeli soglasja, v bistvu pa je bila cena
vrednotena nekje 8 ali 9 evrov. Kmetje zraven parcela pa so dobivali 1,29 evra/m2. Kakšno je
njegovo stališče o tem, oz. kako bi kot cenilec ali tudi kot župan svoje občine, če bi dobil tako ceno
– funkcionalnost njive se tudi zmanjša – država pa sebe zna vrednotiti in je danes vrednost tega
zemljišča več kot 11, 27 evrov/m2. Kako tolmači gospod Poredoš ta razkorak v ceni in če je to
prav, glede na to, da velja reklo, da je občina tako bogata kot je bogato njeno prebivalstvo.
Jožef Poredoš odgovori, da pri cenitvah ni imena in priimkov-cenilec mora oceniti vrednost in ne
lastnika. Zakaj je do tega prišlo, ne vem povedati, dejstvo je, da do teh razlik ne bi smelo prihajati.
Kar se tiče samega procenta vrednosti v investiciji – najbolj enostavno in čisto je to, da nekdo
preden kaj začne delati, oceniti da pri cenilcih. Občani pa se tudi morajo zavedati, da delajo za
dobrobit občine – ne nategovati – to tudi ne gre v štric – da se kompromis skleniti in to si tudi želi
in ko cenitve izvaja realno na to tudi tako gleda. Jasno je, kot je že povedal, v okvirih ostalih občin
se je treba gibati, bonitetne razrede sicer ne ve - ekonomski dejavniki niso fiksirani vendar vse
odvisno od tega, kako izgleda stanje v naravi.
Igor Adžič še sprašuje, da je bil pri bivšem pravosodnem ministru, kdo je njegov prvi nadzorni
organ? Zdi se mu iz vseh do sedaj povedanih vsebin, da je cenilec, ki je ocenjeval zemljišča in ki
ga je najela občina, delal v nasprotju z načeli in veljavno zakonodajo. Na enem od odborov je bilo
namreč povedano, da je cenilec baje dovolil, da je zajeti 15 letni bodoči pridelek zajeti. Občina
Beltinci ima, kot dodaja Igor Adžič tudi nadzorni odbor in bodo predlagali revizijo cenitve cenilcev,
ki so na tem delali.
Jožef Poredoš poda odgovor, da je prvi nadzorni organ stranka sama, sodni postopek s sodiščem,
ali tretje pravosodno ministrstvo, če se z odločitvijo sodišča ne strinja stranka.
Župan sprašuje gospoda Poredoša, v katerih primerih se lahko upošteva pridelek 15 letni za
naprej.
Jožef Poredoš odgovori, da metodologija tega ne upošteva, lahko pa se upošteva, če kdo posega na
zemljišče zaradi služnosti, takrat se priznava 3 letni izpad pridelka na površini, ki je poškodovana
– v treh letih mora biti sanirano, da se vzpostavi stanje.
Pri tej točki ni bil sprejeti noben sklep, zato je župan prešel na obravnavo naslednje točke
dnevnega reda.

AD 2 – predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Beltinci – prva obravnava
Denis Topolnik v uvodu pove, da je podjetje SONČNI VRT d.o.o. Murska Sobota prišlo s svojim
projektom do težave pri UE – zakonodaja je bila zastarela in so morali pristopiti k postopkom
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov (dolgoročnega in srednjeročnega), da se
omogoči pridobitev gradbenega dovoljenja za njihov projekt. Niso se oddaljili v osnovi od svojega
prvotnega plana - gre za plastenjake in spremljajoče objekte, ki so znotraj rastlinjakov v
kontejnerjih, zunaj je predviden le zalogovnik in v prihodnje postavitev kotlovnice in parkirišča –
vse kot so predvidevali.
Strokovno na tem dela ZEU d.o.o. Murska Sobota in gospa Jana Kovačeva, ki je v nadaljevanju
dobila besedo je preko grafičnih podlag podala obrazložitev nujnosti sprejetja odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov občine Murska Sobota, za območje
Beltinci. Opisala je tudi vse dosedanje postopke v zvezi s tem. Opisala je tudi, skupaj z gospodom
Malačičem, ki se je tudi seje udeležil, območje obdelave omenjenih prostorskih aktov. V zvezi s
tem je bila izvedena prav tako 10. marca 2010 javna razprava, na kateri ni bilo prisotnih občanov
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Občine Beltinci, razen predstavnikov občinske uprave in Komune d.o.o. Beltinci in ni bilo podanih
nobenih pripomb za spremembo prostorskih aktov.
Simon Horvat, predsednik odbora za urbanizem pove, da je bil le-ta seznanjen z vsebino odloka in
odbor je izglasoval sklep št. 57, s katerim odbor predlaga OS da predlog o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za
območje Beltinci v prvi obravnavi sprejme. Na seji je odbor tudi sprejel sklep št 58, s katerim OS
poziva, da odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za postavitev rastlinjakov sprejme v
prvi obravnavi.
Predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospodarstvo, Peter Gruškovnjak je
povedal, da je ta tematika bila na seji le-tega prav tako predstavljena in obravnavana. Priporočilo
občinskemu svetu daje odbor, da se naj v skladu z veljavno zakonodajo sprejmejo na OS ustrezni
sklepi za čimprejšnjo realizacijo tega projekta, ker ocenjujejo, da je ta projekt pomemben za našo
občino z vidika razvoja, predvsem pa glede na trenutno veliko brezposelnosti je to ena od
možnosti, kjer si naši občani lahko pridobijo zaposlitev in s tem lažje rešijo socialno eksistenco ob
razvoju občine. Apelirajo na spoštovane člane in članice OS, da naj sprejmejo takšne sklepe, ki
bodo pripomogli k čimprejšnji realizaciji tega projekta.
Župan pove, da se ugotavlja, da v času javne razgrnitve tega prostorskega načrta, ni bilo pripomb
tudi ne na javni razpravi. Iz tega razloga se predlaga, da se sprejmeta dva sklepa OS – župan ju
prebere.
Peter Dugar pove, da je pohvalno za investitorja in upa, da bo projekt zaživel, da se bo vsaj nekaj
naredilo (proizvodnja) na našem območju. Sam pa navkljub vsemu meni, da jih je investitor malo
zavedel. Namreč na začetku, ko so o tem razpravljali, je bilo (ali na odboru ali na seji sveta takrat
– to se lahko preveri), je zatrdil na vprašanje njegovo, da če se bo kasneje moral prostorski akt
spreminjati kasneje zaradi pozidave, je bilo kategorično povedano takrat, da so to kmetijski
objekti in zaradi tega ni potrebno sprememb namembnosti zemljišča – vsi objekti, ki bi se takrat
po takratnih projektih zidali, bi se naj gradili na območjih zazidalnega načrta k.o. Beltinci. Sedaj
pa so dobili na mizo, da se spreminja – naj se to čim prej izvede, bo sam obe roki dvignil za to, če
bo potrebno, vendar pa je investitor bil pameten in je izkoristil možnost, ki mu je bila dana,
ampak prvič pa se oškoduje občane za razliko v ceni, ker prostorski akt ni bil predhodno
pripravljeni. Slišali so pri prvi točki, kakšna je cena kmetijskih zemljišč, niso pa slišali, kakšna
zemlja po m2 je cena, če je to zazidalno zemljišče. Tu je tudi občina, kjer bi se naj uredilo, dela se
na tem, ko bo urejeno, bo malo drugače. Gospod Topolnik daje Petru Dugarju odgovor v smislu
pojasnila glede uporabe zemljišč – uporaba se ne bo spremenila saj bo ostala kmetijska
(rastlinjaki/silosi), bodo zazidalna kmetijska. Res je bila v začetku druga varianta, zakonodaja
predvideva manj zahtevne rastlinjake, na to niso bili takrat pozorni in tudi ne podučeni. Upravna
enota je prebrala to tako kot je in je zahtevala spremembo namembnosti zemljišča za objekte, kot
jih bodo postavljali oni (tako visoke). Kot pa je že povedal, vse pisarne, skladiščni prostori, vse
ostaja v objektu in se menijo o isti zgodbi kot prvič – nikogar niso zavajali – morali pa so se na to
pot podati, če so želeli tak projekt izvesti, ker so obljubili investitorju, občanom in občini. Kar se
tiče cene – prepričan je, da so iztržili bistveno več kot bi v kakšnem drugem primeru – marsikdo je
zemljo dal z veseljem. Glede možnosti za izkoriščanje v druge namene, pa želi povedati, da je v
OPPN, kateri se popravlja, to je namreč kopija saj se njihov projekt preslika v OPPN, ki je podlaga
za izdajo gradbenega dovoljenja in tako zemljišče še vedno ostane za kmetijsko pridelavo v zemlji
za zelenjavo (prve kategorije).
Glasovanje bo izvedeno ločeno za vsak predlog sklepa posebej, poda župan Milan Kerman.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 452/IV:
Občinski svet Občine Beltinci ugotovi, da v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci ni bilo pripomb.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
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Sklep št. 453/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska
Sobota za območje Občine Beltinci v prvi obravnavi in se strinja, da se postopek priprave in
sprejema tega načrta nadaljuje.

AD 3 – predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za postavitev
rastlinjakov v Beltincih – prva obravnava
Gospa Jana Kovačeva je prisotnim pojasnila v uvodu, da gre v bistvu za iste zadeve tudi pri tej
točki, kot je bilo pri prejšnji točki. Ta postopek vodi občina in občina pridobiva smernice oz.
izdelovalci po pooblastilu občine – dva postopka zahtevata enak čas in enake postopke sprejema.
Dodatno so nadaljnji postopki – pridobitev mnenj, ki morajo biti soglasna.
Župan doda, da v času javne razgrnitve ni bilo pripomb na javni razpravi na podrobni občinski
prostorski načrt, tako da sta sklepa formulirana na enak način – vendar sta dva različna akta in
je potrebno t.r. identične sklepe. Prebere prisotnim vsebino sklepov in predlaga ločeno glasovanje,
torej za vsak predlog sklepa posebej.
Odbor za urbanizem prav tako predlaga OS, da se predlagano gradivo sprejme v taki obliki.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 454/IV:
Občinski Svet Občine Beltinci ugotovi, da v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za postavitev rastlinjakov v Beltincih
ni bilo pripomb.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:
Sklep št. 455/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za postavitev rastlinjakov v Beltincih v prvi obravnavi in se
strinja, da se postopek priprave in sprejema tega načrta nadaljuje.

AD 4 – predlog Odloka o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del Lipovci-prva obravnava
Jana Kovačeva pove, da gre pri tem za spremembo obstoječega zazidalnega načrta za severozahodni del Lipovci, katerega se bo spreminjalo in se sedaj imenuje podrobni prostorski načrt.
Prav tako je potrebno po hitrem postopku sprejeti tudi to spremembo. Pripravljen je bil osnutek,
kjer je bilo povzeto obstoječe stanje – dogajale so se stvari, ki se ne bi smele. Območje se je
parceliralo v nasprotju z veljavnim prostorskim načrtom – zazidalnim načrtom. Geodeti so
odmerjali parcele po želji lastnikov, ne pa po obstoječem veljavnem aktu. Zato se je v osnutku
povzelo obstoječe stanje, nato so se zaprosile smernice. Dopolnjeni osnutek je bil prav tako za en
mesec razgrnjen in bila izvedena javna razprava. Bile so podane pripombe, predstavil jih bo
direktor občinske uprave. Pridobljena so tudi mnenja in se čaka na sprejem – to bo podlaga za
izdajo gradbenega dovoljenja. Tu so dana možnost da so objekti različnih velikosti, meja gradbena
je le določena.
Župan Milan Kerman doda, da so pripombe in predlogi, ki so bili podani v javni razpravi v
prostorih vaškega doma Lipovci dne 17.03.2010 bili upoštevani. V knjigo pripomb ni bilo vpisanih
nobenih mnenj ali pripomb. Do tega je prišlo na pobudo krajanov Lipovec, ki želijo tu zgraditi
svoje stanovanjske objekte – potrebe nove tudi narekujejo spremembo zazidalnega načrta do mere,
kot so dobili v gradivu.
Ivan Mesarič na sliki vidi, da ima sredi Lipovec na dveh parcelah pašnik, kjer pase svoje ovce – na
to je zelo ponosen in na Lipovce malo drugače gleda kot drugi. Ugotavlja namreč iz grafične
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priloge, da sta se kar dve zgradbi našli na njegovih parcelah. Najbrž bo zaradi tega proti glasovati
in bo postopek sprožil. Jana Kovačeva doda, da je to le predlog-parcele se ne bodo razlaščale –
ostanejo v lasti lastnikov – na njih bo lahko izključno lastnik postavil objekte in nihče drug.
Naselje Lipovci bo v prostorskem načrtu, ki se pripravlja je predvideno kot stanovanjsko naselje in
ne kot območje, kjer se kmetijska dejavnost izvaja, čeravno so bili nekoč kmečko naselje Lipovce,
sedaj žal več niso. To je stanovanjsko naselje in se bo v tem smislu razvijalo tudi naprej – začasno
pa se lahko tako uporabljajo kot so se doslej – če pa bo prišlo do konfliktov pa je potem to nekaj
drugega. Glede nezazidanih stavbnih zemljišč pa želi povedati, ga lahko občina obdavči in to ne bi
želel.
Simon Horvat, predsednik odbora za urbanizem je v tem primeru sprejel sklep, ki predlaga
občinskemu svetu v sprejem tega odloka. Na odboru so postavili tudi to vprašanje kako je prišlo
do vrisa teh objektov in je bilo zagotovljeno od člana odbora, ki je bil na javni razpravi, češ, da so
bili vsi lastniki zemljišč s tem seznanjeni oz. obveščeni in da s tem tudi soglašajo. KS bi tudi
morala lastnike tudi o tem obvestiti.
Jože Erjavec pove, da je na predstavitvi bil, pripombe so se upoštevale. Zanima ga tudi glede
praznih parcel, kot je vprašanje že pred njim postavil Ivan Mesarič Namreč kakšen je postopek, če
bi lastnik želel zidati na njih. Jana Kovačeva pove, da se je pričakovalo, da bo na javni razpravi
več pripomb kot jih je bilo. Predlagali bodo, da se to prekrije z občinskim prostorskim načrtom, da
ne bo posebnega akta – parcelacija je narejena.
Po razpravi župan poda v sprejem sklepov.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 456/IV:
Občinski svet Občine Beltinci ugotovi, da se pripombe in predlogi, dani na javni razpravi o
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci bile upoštevane.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 457/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagan dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja Lipovci v prvi
obravnavi in se strinja, da se postopek priprave in sprejema tega načrta nadaljuje.

AD 5 – predlog za uveljavitev cen storitev zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Beltinci
Ta točka je bila nakazana že na prejšnji seji občinskega sveta. Prisoten je gospod direktor podjetja
Saubermacher & Komunala Murska Sobota, Branko Dervarič. V uvodu se zahvali vsem, d so se
odločili za podporo pilotnega projekta zbiranja plastenk, saj je Občina Beltinci tako vzor celotni
Sloveniji pri ločevanju odpadkov – predvsem zbiranju plastenk. Iz ankete, ki so jo izvedli pred
časom je razvidno, da so občani izredno zadovoljni s tem in ga podpira več kot 98 % ljudinadaljnjih aktivnosti na področju ločevanja odpadkov še več. V nadaljevanju poudari, da se je
potrebno zavedati, da postajajo odpadki ekološki in družbeno ekonomski problem družb.
Odpadkov je čedalje več, saj smo potrošniška družba, ki kupuje izdelke, ki so v embalažah in te
embalaže se potem odvrže v smeti.
Dejstvo je, da se ugotavlja, da obstoječi sistem rabi novelacijo in predlog za to je pred člani
občinskega sveta. V nadaljevanju je direktor gospod Branko Dervarič podal podroben opis
obstoječega stanja v občini Beltinci na področju zbiranja in odvoza odpadkov (letno število
odvozov, volumne zabojnikov po posamezni KS, zbirna mesta in nato še pregled količin – zbranih
odpadkov v letu 2009). Nato je prisotnim podal pregled cen storitev, aktualne spremembe
zakonodaje, statusne spremembe v regiji na področju ravnanja z odpadki ter zaključne ugotovitve.
Obstoječi sistem ravnanja z odpadki je potrebno novelirati – Uredba o odlaganju odpadkov na
odlagališčih, Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki, predpisi o
uveljavitvi cen storitev ravnanja z odpadki – novi Pravilnik o metodologiji o oblikovanju cen
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storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obstoječi standard ne
zadovoljuje potreb po ravnanju z odpadki v sedanjem času, cene ravnanja z odpadki morajo biti
razbita na posamezne storitve (zakonska zahteva). S strani 27 občin je bilo ustanovljeno tudi JP
CERO Puconci, ki je v skladu z medobčinsko pogodbo prevzelo gospodarsko javno službo
predelave in odlaganja odpadkov ter upravljanje s Centrom za ravnanje z odpadki Puconci. Na ta
način je občina dobila novega izvajalca gospodarske javne službe, z obstoječim pa je potrebno
urediti medsebojna razmerja. Prisotnim tudi v nadaljevanju poda predlog sklepa o novih cenah
zbiranja in odvoza odpadkov v Občini Beltinci.
Župan Milan Kerman dodatno pred odprtjem razprave doda, da se občani lahko občani odločijo za
manjšo posodo torej 120 literske, če nimajo dovolj odpadkov, še posebej sedaj, ko imamo ločeno
zbiranje odpadkov – zbiranje plastenk od vrat do vrat.
Ferenčak Štefan se strinja, da bodo nas stali odpadki čedalje več. Okolje namreč postaja cenjen
dejavnik in spoštovan čedalje bolj in o tem debate ni. Sprašuje pa direktorja gospoda Dervarča,
glede na to, da je sedaj cena razbita, če lahko za primerjavo pove, kakšna je razlika sedaj po novi
metodologiji v ceni procentualno, da bodo občani imeli boljšo predstavo, kaj povišanje dejansko
pomeni. Gospod Dervarič mu odgovori, da se je cena morala razbiti na javno službo zbiranja in
javno službo odlaganja – za potrebe obračuna za februar so to že naredili: 120 l posoda za zbiranje
2,862 nova pa 3,345 (mesečna cena povišanje). V Lipi bo cena višja saj se frekvenca odvoza
podvoji, prehajajo iz štiri-tedenskega na dvo-tedenski odvoz odpadkov – s tem bo prišlo do enotne
obravnave vseh KS-ov. Štefan Ferenčak še dodatno domneva, da lahko v Lipi zamenjajo velike
zabojnike za manjše.
Peter Dugar izraža domnevo, ali bodo sedaj dobivali občani ločene račune – enega za zbiranje in
odvoz, drugega pa za odlaganje ali ne. Direktor gospod Dervarič poda odgovor, da do januarja bila
ena položnica, tudi za februar bo ena položnica, vendar je cena razbita na del za CERO Puconci in
na Saubermacher & Komunala Murska Sobota. Torej ne bo 30 % ampak višja cena, torej direktor
poda ceno za zbiranje in odvoz, ne ve pa se, kakšna je cena za odlaganje torej za CERO Puconci,
ki bo še na teh položnicah dodatno zaračunana? Direktor še doda, da je dejstvo, da je vrednost za
odlaganje je nihala glede na zbrano količino – določena je na kilogram na drugi ali tretji decimalki.
Peter Dugar še vedno meni, da je povišanje še večje – kakšna pa je sankcija, če občinski svet tega
ne potrdi? Sankcij za nesprejem cen ni, odgovarja gospod Dervarič, vendar pa bodo prispevali k
čistemu - življenja vrednemu okolju – ali pa bodo ostali na ravni kot so. Ponosen je direktor na to,
dejstvo je, da pilotski projekt zbiranja plastenk od vrat do vrat odmeva v celi Sloveniji in je za
vzgled tudi izven Slovenije in domneva, da je bilo vprašanje Petra Dugarja zgolj in samo
hipotetično.
Ivan Mesarič pove, da ga razume, da ni v prijetnem položaju, vendar sprašuje koliko bo potem
cena za nekega občana – koliko bo višja tudi za odlaganje za CERO Puconci. Direktor Branko
Dervarič za CERO Puconci cene ne ve povedati natančno, on je prišel na sejo predstavil nove cene
odvoza odpadkov- njihove službe, torej Saubermacher & Komunala-njihova cena je nekje za 0,60
evra povišana. Zato kar na splošno o tem ne more povedati. Jože Erjavec tudi hoče vedeti, da se
javno pove, koliko bo cena povišana oz. procentualno koliko bodo občani sedaj več plačevali oz.
dobivali na položnici izračunano. Sčasoma, dodaja direktor se bo tudi v Občini Beltinci zgodilo to,
da se bo črno posodo za odpadke- torej za ostale odpadke praznilo nekje na 6-8 mesecev in ne več
tako pogosto kot sedaj. Ker se bodo ljudje navadili na ločevanje odpadkov in bodo s tem doprinesli
k čistejšemu okolju in tudi večji zavesti in posledično manjšim stroškom na položnicah. Praksa v
Evropi je to že pokazala in to je dejstvo – namreč za svoj žep sami lahko največ naredimo.
Srečko Horvat sprašuje direktorja, gospoda Branka Dervariča, glede na to, da nam je na prejšnji
seji sveta, gospod Feri Cipot direktor CERO Puconci povedal, da se bo v bodoče odpadke tehtalo v
črnih odpadkov in je še povedal, da se bo tako plačevalo. Ali lahko pove, kakšno bo to prehodno
obdobje, ali je že na tem kaj dorečeno. Glede tehtanja odpadkov je bilo že precej povedano –
odpadki se že sedaj tehtajo, vsi ki se zberejo se stehtajo. V Zahodni Evropi se je že pred leti se je
tehtalo posamezno posodo, vendar se praksa tam ni obnesla in so jo opustili. Dejstvo je, da
zahteva to velik distribucijski blok – vsa smetarska vozila se morajo nadgraditi z dodatno opremo
za tehtanje posod, posledično potem je potek zbiranja daljši, vsaka posoda se mora opremiti s
čipom, kar spet stane. Druga plat pa je, da se je dogajalo, da so si nosili smeti k sosedom. Uspeli
so v regiji odpadke iz narave potegniti ven domov, sedaj pa samo ustvariti pogoje za ločeno
zbiranje. Prisililo se bo, da bodo odpadke spet občani nazaj v naravo nosili in to tudi ni dobro za
občino, divja odlagališča, ki so sedaj okrnjena, se bodo povečevala. To odsvetuje, je njegovo
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osebno, strokovno mnenje, saj je Evropo prepotoval in se s to prakso srečeval. Srečko je zato
spraševal, ker so se tudi sami o tem spraševali in dvomili – torej rok ni določen oz. so se odrekli
temu. Občina je namreč naročnik, ki določa podjetju, kako naj dela naprej – direktor daje
odgovor. Logistika-zbiranje je optimirano skoraj do popolnosti – obstaja še ena stopnja – to je
stranski nakladač. Dejstvo je, da bo potrebno tudi miselnost občanov spremeniti, da bodo ljudje
na ustrezna mesta dajali kontejnerje.
Stanko Glavač sprašuje direktorja, da je tudi možno, da občani imajo lastno posodo – cena je na
leto 50 evrov, pri manjši cena polovico manj. Mogoče bi se kdo odločil in posodo odkupil od
podjetja. Naj prisotnim poda, kolikšna je pa cena odkupa le-te? Branko Dervarič pove, da na
strani 11 je v zadnji točki navedeno (mesečne cene se zmanjšajo za znesek-120 l – 0,30 centov).
Župan Milan Kerman predlaga po zaključku razprave glasovanje o predlogu sklepa, vendar pa ga
Ivan Mesarič prosi za 5 minutni odmor, da se pred glasovanjem malo pogovorijo. Po preteku
pavze je župan podal glasovanje.
Ivan Mesarič pove, da se niso uskladili, vendar pa predlaga, glede na to, da ima slabo slutnjo in
želi, da obe firmi prideta skupaj z enotno metodologijo, vendar da se vidi, kaj občane to stane. Boji
se, da bo to krepko povišanje. V dobre namene podjetja ne dvomi, glasoval bo sam proti, noče
avtomatizma v občinskem svetu, ker se določene stvari skupaj doreče. Predlaga sklep, da se
povišanje ne potrdi in podata skupno ceno storitev, ki jo opravljata za občane Občine Beltinci
(zbiranja in odlaganja odpadkov).
Župan ugotavlja, da se je pojavil novi predlog sklepa, ki ga predlaga Ivan Mesarič in predlog
sklepa, ki ga predlaga občinska uprava.
Štefan Ferenčak želi obrazložiti tudi svoj glas in prosi za besedo. Prisotnim pove, da razume kolego
Ivana Mesariča, da je skrb glede povišanja cen. Ima enak občutek glede tega, čeravno pa vlada
recesija in težave v gospodarstvu, ki peša – spodbudnega ni. Vendar pa meni, da s tem ne bodo
storili nič in prelagajo stvari in odločitev, katero bodo morali sprejeti in to ni pravi odgovor na vse
to. Pravi odgovor je po njegovem mnenju je razvoj – zagon razvoja kontra temu, da bodo občani
vsem tem trendom rasti cen kos. Sicer pa je zadnje povišanje bilo leta 2006, zamrzniti cen ne
morejo in ni realnost, kakorkoli nam je vsem težko in ni prijetno govoriti pred občani. V njihovi
svetniški skupini bodo predlog podprli navkljub vsemu.
Stanko Glavač želi povedati, da razume predlagatelja a naj podjetje se glede na čase kot so, če bi
lahko zdržali še leto, imamo toliko brezposelnih – razvoja več ni. Lepo bi bilo, da se za razvoj da
zagon, naj se pove, kako do tega priti, občani čutijo stisko in vsi bodo morali plačevati. O tem ne
bo glasoval – cene se povečujejo iz točke v točko.
Direktor Saubermacher & Komunala, gospod Dervarič prisotnim pove, da jih razume. Dejstvo je,
da se v gospodarski situaciji nahajajo, vendar dejstvo je, da so se odločili in šli pred njih z vlogo za
dvig cene. Leta 2006 so za 1,26 % dvignili cene, v pogodbi z občino, je določilo, da se cena
usklajuje z inflacijo. Seveda pa morajo razumeti, da ne gre prvenstveno za to, da so prišli v občino
za to, da bodo dvigovali ceno, ampak 0,60 centov ni spet toliko, da bi zavrgli razvoj in postavitev
nekih temeljev za to, da bodo lahko v bodoče ko se bo sistem vzpostavilo ceno znižali za 2 – 3 evre.
Kakor se bo odvoz podaljševal se bodo vzpostavili pogoji, da se bo to reguliralo. Razume prisotne v
razpravi, morajo pa oni razumeti tudi njih. Apelira na prisotne, da podprejo njihov predlog, pa ne
zaradi njih ampak zaradi okolja v katerem živijo.
Ivan Mesarič je predlagal, da se o tem sklepu cene odvoza nocoj ne sklepa, ampak obe firmi
skupaj predstavita občinskemu svetu , koliko bo to občane bremenilo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.
Sklep št. 458/IV:
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, da se Sklep o novih cenah zbiranja in odvoza
odpadkov v Občini Beltinci v predlagani obliki ne sprejme na tej seji. Podjetje
Saubermacher & Komunala Murska Sobota in Center za zbiranje odpadkov CERO Puconci
občinskemu svetu skupaj predstavita ceno, koliko bo odvoz in sortiranje odpadkov občane
Občine Beltinci v bodoče bremenilo.
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Župan torej glede na izid glasovanja ugotavlja, da se o predlogu sklepa, ki ga je pripravilo podjetje
Saubermacher & Komunala Murska Sobota in ki je bil posredovan v gradivu za sejo ter o predlogu
sklepa Stanka Glavača ne bo glasovalo, saj je bil osvojen oz. sprejet predlog sklepa svetnika Ivana
Mesariča.
Župan Milan Kerman predlaga 15 minutno pavzo.

AD 6 – Sprejem letnega poročila ZTK Beltinci (poslovnega in finančnega) za leto 2009
Ela Horvat, direktorica ZTK Beltinci je pri tej točki dnevnega reda zelo podrobno predstavila tako
poslovno kot finančno poročilo (pojasnila k izkazu finančnega poslovanja) zavoda za leto 2009.
Podala je pomembne dohodke v letu 2009, tržno komuniciranje (izdajo promocijskih gradiv,
pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi, informacijski sistem), organizacijo prireditev in
dogodkov, področje družbenih dejavnosti, razvoj in trženje »Otoka ljubezni«, informiranje in
agencijska dejavnost, dostopnost javnih kulturnih dobrin-stalne razstavne zbirke, projekte
(prijavljene, dobljene ter tiste, na katerih je ZTK sodeloval), kadrovske in pravne zadeve
(zaposlitveni programi, pravne zadeve).
Peter Gruškovnjak kot predsednik UO ZTK Beltinci pove, da je bilo le-to obravnavano na 12. redni
seji dne 17. marca 2010 in je bilo ocenjeno kot uspešno ter tudi potrjeno. Poročilo je pregledal
tudi odbor za gospodarstvo na svoji zadnji seji in ga potrdil. Zavod je uspešno opravljal svoje
poslanstvo, razprava je bila kvalitetna vendar v smeri nadaljnjega razvoja na UO ZTK Beltinci. V
preteklem letu se je delo nadaljevalo po začrtanih smernicah, oceno ostalo bodo podali prisotni,
naredilo se je dosti tega, želje so bile še večje. Žal da na projektu nismo uspeli, kot je povedala Ela
Horvat in usposobili elektronsko ponudbo in poskušali pritegniti še več gostov. Delo je zadovoljivo
in bodo delali naprej za boljšo prepoznavnost celotne občine, d ase bodo priključile tudi ostale
krajevne skupnosti, tudi Eko muzej ima dobre izglede. Prosi za podporo, da bo več moči in elana
dano v bodoče.
Ivan Mesarič je izrazil zadovoljstvo, da se je zavod razcvetel, vesel je, da je finančno spremljan
zavod kot tak. Za leto 2010 se je dala možnost, da se pokažejo oz. izkažejo,saj so dobili manj
sredstev – osebno je bil proti temu, seveda pa je v poročilu podal opozorilo – glede ljubezenskega
napoja, češ da je žganje – preveril na internetu, da se mora vedeti od koga se jemlje oz. dobavlja –
je pa obveznost zraven – zakon o trošarinah in tudi tržna inšpekcija – kako je to urejeno pri ZTKju. Tega napoja ne bi imenoval on tako, lahko je kaj drugo – naj dobro stvari preverijo.
Ela Horvat, direktorica poda pojasnilo gospodu Ivanu Mesariču – glede ponudbe želi dodati, da so
imeli inšpekcijo (sanitarno, tržno) poslovanje je bilo pregledano in ni bilo nobenih problemov.
Nabavljajo žganje iz Fikšinec, kjer je registrirano – pri nas poteka v okviru storitve, kar ponujajo
obiskovalcem – to se ne toči – je program po naročilu – kjer turisti sodelujejo (sami si pripravijo
pajani krüj), vse je obdavčeno-storitev kot taka.
Po razpravi župan poda na glasovanje predlog sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 459/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo ZTK Beltinci za leto 2009 (poslovno in
finančno) v predlagani obliki in vsebini.

AD 7 – soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2010
Pri tej točki je direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat podrobno predstavila program dela zavoda za
leto 2010 in sicer področja: tržno komuniciranje (produkcija informativno-promocijskih
materialov, informiranje in informacijski sistem, odnosi z javnostjo, oglaševanje, pospeševanje
prodaje), razvoj in kakovost ponudbe (upravljanje s turističnimi destinacijami, izvajanje projektov,
agencijska dejavnost, prodaja v prodajalni tulipan), prireditvena dejavnost (organizacija prireditev,
tradicionalne prireditve v občini), dostopnost javnih kulturnih dobrin, spodbujanje dejavnosti
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turističnih, kulturnih in drugih društev, zaposlitveni program, uresničevanje programa dela ZTK
Beltinci) ter še podrobni finančni načrt – pojasnila k načrtovanim prihodkom in odhodkom).
Peter Gruškovnjak, predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništva, drobno gospodarstvo in
turizem pove, da je odbor pregleda in potrdil letni program dela in finančni načrt za leto 2010. Na
UO ZTK Beltinci so ga sprejeli na 12. redni seji dne 17.03.2010. Vsebina, ki se je pojavila na UO,
kot širitev dela zavoda in sicer v smeri, da bi kulturna dvorana v prihodnosti prešla v upravljanje
zavoda in koordinacijo dogodkov, ki se odvijajo v njej – bi bilo tam tudi vodeno. Pogrešali so v letu
2010, saj je doslej zavod pri pripravi koledarja prireditev – izdaja brošure vedno sodeloval, tega
letos ni bilo. Gospodinjstva so bila tako seznanjena kot tudi gosti v občini, turisti so iskali in so
bili nejevoljni, da ljudje radi pridejo v našo občino in gledajo kam bi spet prišli. Občinskemu svetu
predlaga, da dajo soglasje na načrt in se naj motivirajo k dopolnitvi vsebinskega dela tega načrta.
Imamo v občini marsikaj za pokazati – so vsebine, ki jih lahko z užitkom prodamo (avtentičnost in
pristnost).
Igor Adžič prisotne spomni, da je direktorica povedala, da vstopa zavod v šesto leto delovanja in
večino smotrov, ki so jih takrat smatrali, da je bila na nek način doseženo. Pravi, da ni iz neke
naravne danosti je vsaki korak, ki je narejen v koraku razvoja turizma je bil težak in se lahko kar
zahvalimo za tak uspeh zavoda. Za plan dela ima predlog, na katerega še premišljuje –
koordinacija javnih prireditev v naši občini in usklajevanje dela med društvi. Glede na to, kako se
prireditve odvijajo, opaža, da se mnogo prireditev datumsko in po uri prekrivajo in tako niso
dostopne širšemu krogu občanov kot tudi obiskovalcem. Bilo bi primerno, da se občani obračajo k
njim, naj dajo pobudo, da se to uskladi. V vsako prireditev se vloži ogromno truda, denarja in
mora biti upravičljivo in imajo potem nekako večje zadovoljstvo, ko je obisk večji. Vasi niso
povezane v tem trenutku oz. je premajhno. Dodatno predlaga, glede na to, da je Slovenija lepa
dežela, občina in občinski svet bi lahko dal pooblastilo zavodu vključno z UO, da bi poiskali kraj v
Sloveniji s katerimi bi se resnično pobratili in se s srečanji omogočili pretočnost turistov – širšemu
krogu dostopnost, glede na nezaposlenost 800 občanov, dopusta si ne morejo privoščiti – znotraj
takega pobratenja bi si lahko kaj še privoščili. Take geste bi bili veseli in bi bilo na ravni druženja
in ne bi predstavljalo občini tako velik strošek.
Ana Nerad sprašuje glede očiščevalne akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. Zavod prvič
sodeluje kot eden izmed partnerjev – občina pa koordinira.
Igor Adžič glede vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« želi povedati, da se je v
pavzi z županom že o tem pogovarjal. Namreč znotraj ribiške družine, glede na to, da je to tesno
povezano z ekologijo in varstvom okolja, daje mnenje, da bi občina sodelovala, da bi zaključek
pripravili v smislu vseobčinskega druženja z priložnostno pijačo in prigrizkom pri gramoznici v
Beltincih, v sodelovanju z ZTK-jem. Mesto je primerno in se obeleži ta prva akcija in se bo tako
tradicija lahko začela in tudi drugo leto nadaljevala.
Jožica Pucko daje predlog Eli Horvat, če bi se lahko postavila v Gančanih kakšna tabla oz.
smerokaz, glede na to, da izredno dosti gostov oz. turistov iz Moravskih Toplic prihaja skozi
Gančane in sprašujejo kako se pride do Ižakovec in Otoka ljubezni. Ljudje se ne vedo orientirati in
bi jim bilo lažje, ko bi iskali naše destinacije.
Simon Horvat pove, da bo podprl predlog, prosi pa Igorja Adžiča, da se prenese vsem ribičem v
ribiški družini, da bi se tega dne le-ti odpovedali svojih točk, ki jih morajo dati do ribiške družine
in so potem vedno delali za te t.i. obvezne točke, ki jih morajo dati oz. opraviti za družino. Sam
namreč izredno dobro pozna vse te aktivnosti in akcije, v katerih ribiči vedno sodelujejo in akcije
tudi podpira in se strinja z zaključkom akcije »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« pri gramoznici.
Igor Adžič poda dopolnitev glede na razpravo Simona Horvata, da pri tem ni mišljena ribiška
akcija ampak je to vseslovenska akcija – očiščevalna akcija, vendar znotraj organizacije bodo prišli
tja kot občani. Županu je povedal v pavzi, da so ribiči v ta namen že zbirali neka donatorska
sredstva v preteklih tednih, torej če že nekaj delajo, naj ima celotna zadeva smoter ali poanto. To
kar je povedal Simon Horvat je pa v tem primeru (zbiranje točk in udeležba samo za zbiranje točk)
izključujoče.
Peter Gruškovnjak opozarja prisotne, da so se razpravljalci zašli dol iz tematike dnevnega reda.
Razprava je končana in župan predlaga glasovanje.
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 460/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu
ZTK Beltinci za leto 2010.

AD 8 – obravnava in potrditev investicijskega programa izgradnje kanalizacijskega omrežja
v naseljih Bratonci in Lipa
Pri tej točki dnevnega reda je podal podrobno obrazložitev Janez Senica, direktor JKP Komuna
d.o.o. Beltinci (vsebina IP-ja, ocena vlaganj, analizo lokacije, analizo vplivov okolja, časovni načrt
izvedbe investicije, načrt financiranje, rojekcija prihodkov in odhodkov, praivčneost investicije v
ekonomski dobi…). Poudaril je, da je potrditev vsebine investicijskega črograma potreben za
potrditev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov UE v višini 1.051.076,00 evra. Vrednost
investicije znaša po stalnih cenah 1.854.840,00 eur z DDV, brez DDV pa 1.545.700,00 evrov.
Tako je predvideno 68 % kritje upravičenih stroškov (neto vrednosti investicije – brez DDV) s
sredstvi iz strukturnega sklada.
Občinski svet se prosi, da predloženi IP obravnava in ga sprejme v predloženi obliki in vsebini.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 461/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi investicijski program izgradnje kanalizacijskega
omrežja v naseljih Bratonci in Lipa v predlagani obliki in vsebini.

AD 9 – predlog uskladitve cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda z veljavno zakonodajo
Pri tej točki poda obrazložitev direktor JKP Komuna d.o.o. Beltinci, Janez Senica. Župan Milan
Kerman doda, da to točko predlaga v razpravo in sprejetje določenih sklepov JKP Komuna d.o.o.
Beltinci.
Janez Senica poda vsebino Predloga uskladitve cen oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda z veljavno zakonodajo s strani Komune Beltinci d.o.o. za vodovod in s
strani Komunale d.o.o. Murska Sobota za kanalizacijo. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja poda vsebino
gradiva za ceno vodarine, stroške omrežnine, ceno odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter stroške
omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Nato poda vzroke za sprejetje novega cenika:
stroške javne infrastrukture, stroške izvajanja storitve javne službe, obrazloži kalkulativne
elemente lastne cene oskrbe s pitno vodo: izračun lastne cene izvajanja oskrbe s pitno vodo,
primerjavo stroškov za vodo ob predvideni povprečni porabi 13 m3/mesec za štiričlansko družino
za vodomer DN 20 (ob predpostavki da je cena vode ali: 0,6365 eur/m3, 0,45 eur/m3, 0,40
eur/m3 ali 0,30 eur/m3). Prav tako predstavi prisotnim članom občinskega sveta primerjavo
veljavnih cen vode oz. predlogov cen v ožji okolici oz. Sloveniji. Povprečna poraba vode v občini
znaša 111,6 listov na osebo na dan, kar je primerljivo z občinami v naši regiji. Nadalje je še podal
oz. obrazložil kalkulativne elemente lastne cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne
vode samo za naselje Beltinci, ter lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
prav tako za naselje Beltinci. Za predlagane cene bo poleg potrditven a občinskem svetu potrebno
pred uveljavitvijo le-teh pridobiti še pozitivno strokovno mnenje MOPE o izpolnjevanju
oskrbovalnih standardov. Cene vode se korigirajo prvič od obstoja JKP Komune d.o.o. Beltinci in
sedanja velja še od časa, ko so z vodomeri upravljale krajevne skupnosti v občini.
Simon Horvat, predsednik odbora za urbanizem, urejanje prostora, gospodarsko infrastrukturo in
varstvo okolja pove, da sta bile odboru na njegovi seji dne 23.03.2010 prestavljeni le dve varianti,
torej tista, ki povečuje ceno vode maksimalno in znesek, ki ceno vode povečuje malo manj (iz
gradiva varianta 3 in 4). Iz razprave na takratni seji se zrcalilo različno mnenje in različni pogledi
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članov odbora na povišanje oz. nepovišanje cene vode (nekateri so bili za povišanje cene vode-saj
je omrežje že zastarelo in se bo denar za to potrebovalo, spet drugi pa so bili mnenja, da je čas
kot tak (socialne razmere občanov, brezposelnost, kriza) neprimeren za dvig cen vode.
Sprejet je bil sklep, da naj za sejo sveta JKP Komuna pripravi še 2 varianti povišanja cen vode in
sicer za 0,30 eur/m3 in 0,40 eur/m3 in s tem odbor predaje občinskemu svetu v odločanje dvig
cene vode za leto 2010. Na tej seji so bile predstavljene vse štiri variante oz. predlogi dviga cen,
vseh teh na odboru takrat kot v primerjavo niso imeli. Dodatno Simon Horvat še pove, kar je
mogoče Janez Senica pozabil omeniti, da omrežnino na strani 6 predstavlja, 2,15 evra torej to je
polovica omrežnine na mesec. Pod opombo je zapisano, da je upoštevana subvencija občine v
višini 50 %, vendar to za letošnje leto. V petih letih se ne sme več izvajati, saj se vsako leto za
določenih procent zmanjšuje (to je zakonska podlaga) kar občini zakon dovoljuje in naslednje leto
bo avtomatski brez potrditve OS se bo omrežnina sicer za majhen znesek zvišala a bo na položnici
viden, potrebe ne bo na OS potrjevati. Drugo pa je, kot sam upa, da bo vsaj v dveh letih za
nekatere vasi zagnana ČN in se bo zmanjšal (najvišja postavka-taksa se bo zmanjšala precej) in bo
odstotek toliko manjši in bo na položnici manjši. Dodatno je odbor sprejel še sklep, da zadolži
župana, da se zavzame na Združenju občin Slovenije skupaj z drugimi občinami, za spremembo
zakona o oskrbi s pitno vodo na državni ravni. To je tisto, kar so slišali še po medijih, saj se
podražitvam drugje v Sloveniji že zoperstavljajo.
Stanko Glavač spominja prisotne, da tudi prej dosti manjše povišanje cen za odpadke niso
potrdili, čemu bi pa potem sedaj to anormno povišanje potrdili. Na odboru za urbanizem je
sodeloval in je bilo nekako enotno mnenje, saj tudi nihče ni upal predlagati najvišje podražitve
cene vode, torej najvišjo ceno – ki bi pokrivala lastno ceno. Vendar na situacijo v naši družbi, sta
bila sprejeta na seji odbora sklepa, kot ju je podal predsednik odbora Simon Horvat. Sam je
mnenja, da naj ostane cena letos še na višini 0,30 evra, ne glede na to, kako se bo izšlo in se bo
videlo, kako bodo občani zmožni plačevati – torej minimalni dvig (le iz 0,21 na 0,30 eur). Tudi
glede povišanja pri omrežnini prav tako predlaga le minimalno povišanje, ne več.
Srečko Horvat je zgrožen, saj ne ve, kje bi naj začel. Želi povedati, da je toliko vsega za občane, da
kjer koli bo začel je vse skupaj ena velika katastrofa. Enostavno ne ve, kako je naš vodovod do
sedaj živel, da so se stroški pri tej ceni vode izšli. Občanom je potrebno jasno in glasno povedati,
da bo na mesec vsaka hiša (če sploh bo kubik ali liter vode porabila) na položnicah za dva meseca
imela strošek 20,00 evrov (torej slabih 10,00 evrov na mesec). Ali si to lahko predstavljajo, kaj
bodo občani naredili, kako bodo odreagirali. Poda članek iz Vestnika, češ da si bodo s
komunalnimi storitvami občine polnile proračun…omrežnina bo namreč globoko segla v žepe…
Želi povedati to, da je država naložila lokalnim skupnostim (breme dodaja Regina Sraka), da se z
zakonodajo to spremeni oz. uskladi. Piše pa v Vestniku še pripravljalec članka…ne glede na to,
češ, kako bodo občine rešile ta problem, imajo v rokah škarje in platno pri določanju cen. Pomeni,
da tudi mi zadostimo zakonodaji in zakonu, če se bo kasiralo strošek za zamenjavo vodomera,
strošek za vzdrževanje vodovodnega priključka, omrežnina, vodna povračila (štiri stvari), kar mora
občina kasirati, pa vode še ni omenil. Država jasno in glasno pravi, da občine so tiste, ki si
določijo zneske. Stvar lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb je tudi, kakšne cene bodo
določile, piše v članku. Torej zakon daje občini in upravljalcu proste roke, kakšno višino
omrežnine (vzdrževanje priljučka) si bo določila občina. Nam ni treba sprejeti sklepa, da bo cena
na priključek slabih 10,00 evrov, lahko je bistveno manj (2 ali 3 evre). Sam si ne more
predstavljati, da bodo vodarino brez kanalizacije plačali 50,00 evrov ali več na dva meseca preko
položnice brez kanalizacije. Sprašuje prisotne, kdo bo zmožen to plačevati, koliko pa bo še morala
plačevati po teh postavkah kot so zapisane, ko bo izgrajena kanalizacija v celotni občini in ko bo
delovala ČN. Kar druge občine imajo, je tudi nekaj čisto drugega – vodovodi so se gradili iz
samoprispevkov. Sprašuje pa še, da so dobili v Dokležovje obvestila, da je upravljalec njihovega
vodovoda po novem JKP Komuna. Piše namreč tam, da vsa javna infrastruktura (vodovod,
kanalizacija) je last občine Beltinci in katero mora od občine JKP Komuna d.o.o. Beltinci vzeti v
najem in plačati najemnino. Sam tega predloga ne bo podprl in prosi, da se je potrebno spraviti
zraven in tiste stvari kar država nalaga, da naj se pokasira, seveda tisto se naj, ampak v
minimalnem znesku oz. višini.
Janez Senica poda odgovor Srečku Horvatu glede zadnjega vprašanja poda odgovor, da je v
zakonodaji zapisano, da vsa infrastruktura je last občine ne od KS-ov in nikogar drugega.
Komuna vzame v najem od občine, saj ona s tem upravlja in to je ta omrežnina, ki jo skasiramo
(amortizacijo) in nakaže na občino. Občina pa s temi da nazaj sredstva, da delajo vodovode – to je
investicijsko vzdrževanje. Cena 0,6 evra nima zajeto nič (le proizvodnja vode), tisti znesek 1,11
evra pa je izračunano na pet let, kolikor zamenjava vodomerja stanje. 3, 5 evra pa je cena obnove
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priključka v 35-ih letih stane. Vodomer je potrebno zamenjati v petih letih, to nima veze z ceno
vodo. Priključki pokajo od vodomerov do priključkov- občani imajo probleme, dosti je pocinkanih
cevi. V vzdrževanje v to ceno je res zajeto vse razen kot je zapisal, občan si kupi jašek, Komuna pa
krije vse stroške. Pri tem kot še doda Janez Senica pove, da je to storitev v zvezi s priključki – to je
Pravilnik o pitni vodi. Pravilnik o metodologiji in oblikovanju cen – ta pa pravi kako se oblikuje
cena vode, katere je sestavni del tudi omrežnina. Stanje na priključkih in vodomerih je kritično že
sedaj, če se to ukine, bo še težje. Okoli cen so predlogi različni, 5. člen pravilnika pa pravi, da
občina ne sme cele proizvodnje vode subvencionirati. Lahko ceno omrežnine subvencionira do 50
%, v desetih letih se predvideva, da je več ne bo, da bo polna cena omrežnine. To ni njegov
predlog, ampak po zakonski obvezi je pripravil to gradivo za sejo sveta. Sam ve, da težko občani
plačujejo račune oz. položnice, to zapažajo pri plačilu stroškov.
Martin Virag pove, da je dejstvo to, da nas zakon sili, v tisto, kar nikoli nismo delali, da moramo
za kanalizacijo dati denar, potem tudi za ceno vode. Država torej preko EU-ja, da bomo morali za
svoje stvari skrbeti postopoma-to je amortizacija. Ves bibi dviga je v amortizaciji. Do sedaj se
branili, občina je lahko subvencionirali, s tem smo se nekako tolažili, vendar pa ga je osebno
strah, kakšna bo kanalščina takrat ko bomo dejansko kanalizacijo priključili. Amortizacija bo tudi
tam vključena, tudi bo pri novem pomurskem vodovodu vključena. Za Beltince je strašno, da se
za 200 % kanalščina poveča, kako se bo zvišalo ko bo nova ČN in ko bomo po celi občini imeli
kanalizacijo. Res ni pravi trenutek, vendar se bomo morali na to pripraviti slej ko prej. Lahko se
subvencionira, potem bo za ostalo več dati, rebalans bo tak, da nazadnje kanalizacije tako hitro
ne bo v vaseh, kjer se je še ne gradi. Lahko se vse premakne, to imajo možnost in pravico ampak
iz enega v drugi žep se pri tem daje. Slej ko prej bo račun izstalvjen za vse, kar do slej nismo
plačevali. Seveda je bila voda poceni, kdo pa je amortizacijo plačeval? Vse se je plačevalo iz
proračuna. V Ljubljani so veliki porabniki (bloki, industrije) in tam se amortizacija izgubi, mi pa
velikih porabnikov v občini nimamo.
Ivan Mesarič se strinja z Martinom Viragom, zahvaljuje se z Srečku Horvatu za zapažanja. Projekt
je izvedljiv (o tem lepo piše v projektu pri prejšnji točki dnevnega reda) , v kolikor bodo pridobljena
predvidena sredstva, v kolikor ne bodo, bo treba finančno konstrukcijo ponovno izvedeti, obstaja
pa bojazen, da bo torej izvedba kanalizacije dražja z večjo obremenitvijo občinskega proračuna in
s tem tudi občanov v obliki kanalščine zaradi odplačevanja najemnih kreditov, ki bodo v tem
primeru potrebni. To nihče ni prej videl in iznesel – sam je opazil ceno 1,667 za sedaj za Bratonce.
Izguba bo nastala zaradi velikih stroškov amortizacije... Tekoči stroški brez amortizacije so manjši
od prihodkov, kar bo omogočalo lažje poslovanje… na koncu pa poči bič v besedilu….nepokrita
amortizacija bo pokrita iz občinskega proračuna. Ves čas se na amortizacijo pozablja, ona pa je v
firmi zelo pomembna in se da z njo delati. Zatiskali smo si do sedaj oči, bili neke vrste arogantni,
sedaj pa kot Martin Virag pravi, je tega konec, to je jasno. Tudi on tega ne bo podprl, naj se odloži,
strezni, počaka z odločanjem, treba bo najti rešitve, saj ga tudi vaščani opominjajo na to, da so
zadnjič, ko so sprejemali pravilnik o pitni vodi, nekaj naslabšega sprejeli. Dejstvo je, da ljudje tega
niso bili vajeni.
Igor Adžič pove, da glede na celotni potek seje, sluti, da so med njimi že kar trije potencialni
kandidati za župane in jim polaga na dušo, da naj že danes začnejo premišljevati o bodočih
proračunih občine in o vseh teh cenah. Zavedati se je treba, da se končuje že tretji mesec tega leta
in so pred tretjo redno podražitvijo nekih javnih storitev, da v proračunu dodamo še kanalizacijo
prinese med 500-1000 evrov povprečni družini na leto. Vsi namreč pozabljajo pri vodi, da je ena
od primarnih nalog občine je namreč tudi oskrba prebivalstva s pitno vodo. TA oskrba je izključno
in samo bila vezana na občinske proračune in se je preko primerne porabe ne odraža toliko kot so
bile dejanske potrebe občine o vlaganju v tekoče in investicijsko vzdrževanje. Sam je član
nadzornega sveta JKP Komuna d.o.o. Beltinci, katerega predsedujoči je Marjan Maučec, ki je
odsoten in tam jim je bilo to tudi predstavljeno in ugotavljajo na podlagi amortizacije, se je
pojavilo dilem ali je mogoče se izogniti tem podražitvam. Strošek neizpodbitno obstaja, Srečko je
govoril, da ne podpira podražitve, vendar bilanca mora biti uravnotežena, torej bo potrebno na
drugi strani najti dodatne vire (torej na prihodkovni strani) da se bo te stroške pokrilo, vira pa sta
dva (porabniki na eni strani, občina na drugi strani)- do sedaj se je to uspešno valilo na občino.
Na pretekli seji so enemu direktorju, ki dela na deponiji, dvignili proračunsko postavko za 56.000
evrov, vodovod pa je eksistiral na meji minimalno dopustnega. Na predlog KS Melinci in KS
Dokležovje so se z koledarskim letom priključili k občini, ki sta bili doslej samostojni. Bile so
enormne izgube, (poraba električne energije) v celotnem sistemu z ostalimi KS-i pa se nihče ne
zaveda, da je tudi vsa javna uporaba vezana na neposredne porabnike (pravne in fizične osebe).
Komaj z aktivnostmi v letu 2009 uspelo, da se je javna poraba začela meriti. Prvi rezultati kažejo
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na to, da so velike izgube, kar slabih 20 % in javna poraba, tretjino vode od črpališča do sem se
izgubi in to mora nekdo plačati. Govorilo se je tudi o lastništvu – tu pa sprašuje s parafrazo-koliko
bo imel v naši kanalizaciji? Mogoče bi kdo to vprašal, čeravno zakonodaja pravi drugače. Potrebno
se bo odločiti kako in kaj, saj bo tudi aktualni kandidat za župana, sedanji župan Milan Kerman
bo moral občinskemu svetu povedati, s katerega vira bo vzel nekaj sto tisoč evrov, da bo pokrival
oskrbo s pitno vodo v Beltincih. Ko bodo vedeli ta odgovor – rešitve v tem trenutku ne vidi – z
nekim nebalansiranjem cene (saj ne navija za povišanje cene) je treba najti rešitev, da se bo
pokrivalo. Kdo bo nocoj glasoval proti, naj pove, kakšna bo druga rešitev, da se bo zgube
pokrivalo.
Štefan Ferenčak razpravlja v smislu, da imajo vsi njegovi predgovorniki vsak po svoje res prav,
vendar pa bomo morali občani pogledati resnici v oči in se sprijazniti z resnico. Sami bomo morali
za svojo infrastrukturo skrbeti. Tudi pri prejšnji točki o smeteh se mogoče kdo ni zavedal tega, da
jih bo iz dneva v dan več in bomo morali za to tudi plačati – poceni oz. zastonj ne bo nič. Srečni
smo lahko, da imamo tako dobro urejeno ločevanje odpadkov. Tudi svojo infrastrukturo bomo v
bodoče morali sami graditi. Strukturni evropski skladi bodo slej ko prej presahnili in tega tudi več
ne bo – kar smo izkoristili smo – tudi država se sooča z težavami in bo valila na hrbte občin in to
so dejstva. Meni, da v tem momentu kar tako kar je bilo predstavljeno v teh procentih je povišanje
previsoko. Glede na dejstvo, da so občani glede takse v neenakopravnem položaju pri vodi. Razlika
je v Beltincih in ostale vasi je razlika za 8,00 evrov in občani za to, da nimajo kanalizacijo niso
krivi. Predlaga tudi v smeri predloga Ivana Mesariča, naj se zadevo še prouči in se realno
povečanje se pripravi, ko bo kanalizacija izgrajena se bo enakopravnost pokazala po vaseh, zneski
tako anormni v tem času (socialnem položaju občanov), niso primerni.
Regina Sraka predlaga, da je osnova oz. začetek vsega, da bo potrebno začeti varčevati pri vodi, da
porabe ne bodo tako velike. Vendar Ivan Mesarič meni, da je to najslabša varianta. Regina Sraka
pa vseeno stoji za svojo izjavo in poda tudi to, da glede na medijsko oznanitev- pravijo, da naj se
varčuje, saj je vsak dan vode manj na svetu. Pomisliti je potrebno tudi na to, da občani sedaj
plačujejo še obroke za izgradnjo kanalizacije in še sedaj bi se naj soočili s povišanjem cene vode –
Regina Sraka meni, da naj se pošteno premisli.
Župan ob kocu razprave pove, da se je izoblikovan predlog, ki je bil podan z gradivom ali pa
predlog Ivana Mesariča, ki ga oblikuje in svetniki se o predlogu opredelijo z glasovanjem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:16, PROIT: 0
Sklep št. 462/IV:
Občinski svet Občine Beltinci je bil seznanjen oz. je prejel informacijo o eventualnem
povišanju cene pitne vode v Občini Beltinci za leto 2010. Odločanje o dvigu se preloži na
eno od naslednjih sej. Do takrat se zadeva ponovno prouči, pripravijo se novi izračuni in
variante, kar se ponovno poda v odločanje občinskemu svetu.
Po zaključku te točke, župan ugotavlja, da je ura 23.30, kar pomeni, da po poslovniku seja traja
največ 5 ur. Sprašuje prisotne ali se s sejo nadaljuje, glede na to, da je še 7 neobravnavanih točk
dnevnega reda.
Prisotni so mnenja, da se nocojšnja seja zaključi in se skliče nova seja sveta. O tem so se izrekli z
glasovanjem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 463/IV:
Občinski svet sprejme sklep, da se 32. redna seja zaključi ob 23.30 uri in se skliče nova,
33. redna seja z 7 neobravnavanimi točkami dnevnega reda 32. seje dne 08. aprila 2010 ob
18.00 uri.
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Stanko Glavač poda predlog za občinski svet, da glede na to, da je bil nedavno požar pri družini
Bernadi v Gregorčičevi ulici v Beltincih v katerem je bilo uničeno gospodarsko poslopje in glede na
to, da je škoda ocenjena na 8.000 evrov, bi se naj sprejel sklep o nudenju finančne pomoči
(enkratna denarna pomoč) v višini 1500 evrov (gospodarsko poslopje namreč ni bilo zavarovano).
Prisotni so se s predlogom strinjali, znesek bi se naj nakazal iz elementarnega dela postavk
proračuna za leto 2010.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 464/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, s katerim se družini BERNADI iz Beltinec,
Gregorčičeva ulica 22, nameni 1500,00 evrov denarne pomoči (postavka-elementarne
nesreče-proračun za leto 2010) ob nedavnem požaru na gospodarskem poslopju.
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 23.30 uri.
Tonski zapis seje se hrani se hrani v arhivu občinske uprave Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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