OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 12.02.2015 ob 18.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI:
Igor ADŽIČ, Roman ČINČ, Jožef FERČAK, Dušan HORVAT, Srečko HORVAT, Dejan
JAKOB, Jožica JAKOB, Dejan KLEMENČIČ, mag. Andrej KOCIPER, Darja MAJCEN, Miran
MAUČEC, Slavko PETEK, Genovefa VIRAG, Tomaž ROUS, Marko VIRAG, Ana Marija VUČKO,
Boštjan ZVER, Marijan ZVER, Štefan ŽIŽEK.

ODSOTNI:
PRISOTNI
OSTALI
VABLJENI:

/

predsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef Ružič, direktor občinske
uprave, Venčeslav SMODIŠ, direktor Doma starejših Rakičan, Zoran Hoblaj, Vlasta
Glavač; predstavnik podjetja ASPA inženiring, Aleksander Plej, Boštjan Čolig,
strokovni sodelavec v občinski upravi.

SEJO VODIL: Milan Kerman, župan Občine Beltinci.

Župan Milan Kerman je pozdravil vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 18 članov občinskega
sveta. Svetnik DejanKlemenčič je poslal pisno opravičilo, da bo na sejo nekoliko zamudil.
Poročevalec odbora za prostorsko planiranje bo Vili Horvat, ki je sejo odbora vodil in je
podpredsednik.

AD 1 – sprejem zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija
sklepov 2. redne seje
Župan pove, da je svetnik Dejan Klemenčič poslal pisno dopolnitev svoje razprave pri točki AD 3
zapisnika 2. redne seje občinskega sveta.
Ostalih pripomb prisotni na vsebino zapisnika niso imeli, zato ga župan Milan Kerman daje na
glasovanje in v sprejem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 15/VI:
Sprejme se vsebina zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem da se pri
razpravi svetnika Dejana Klemenčiča pod AD3 popravi v smislu, saj ni trdil, da imajo
odvodnjavanje v KS Dokležovje rešeno, povedal pa je, da so poblem vode nekako rešili oz.
voda sama po – sebi odteka. Izpostavil pa je tudi, da v NRP ni predvidenega nobenega
nakupa zemljišč za te potrebe.

V nadaljevanju župan Milan Kerman prebere nadaljevanje dnevnega reda treje redne seje. Prisotni
o vsebini niso razpravljali in zato se ga daje v sprejem.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
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Sklep št. 16/VI:
Potrdi oz. sprejme se dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Sprejem zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija sklepov
2. redne seje OS.
2. Kadrovske zadeve: Imenovanje predsednika in namestnika predsednika, članov in
namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Beltinci.
3. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu k subvencioniranju te
cene v Občini Beltinci za leto 2015.
4. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja Občine Beltinci območje
"Lipovci-vzhod" - ena obravnava.
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtnoindustrijsko cono v Beltincih - ena obravnava.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Beltinci -ena obravnava.
7. Določitev števila in višine štipendij za študente v Občini Beltinci za študijsko leto 20142015.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.

AD 2 - Kadrovske zadeve: Imenovanje predsednika in namestnika predsednika, članov in
namestnikov članov Občinske volilne komisije Občine Beltinci
Župan Milan Kerman v uvodu pove, da je mandat občinski volilni komisiji potekal z opravili
lanskih volitev – torej 20. oktobra 2014. Ker brez volilne komisije ne moremo biti, je komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izpeljala postopek za imenovanje nove občinske volilne
komisije.
Predsednik KMVVI, Srečko Horvat poda poročilo pri tej točki dnevnega reda in predstavi aktivnosti
ob zbiranju kandidatov in pripravi predloga za sprejem na občinskem svetu.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o kandidatih za imenovanje v občinsko
volilno komisijo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1.
Sklep št. 17/VI:
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Beltinci v sestavi:
Tivadar Gorazd, Liovci 71, 9231 Beltinci - predsednik
Granfol Tadej, Gančani 122/a, 9231 Beltinci - namestnik predsednika,
Erjavec Boštjan, Lipovci 68, 9231 Beltinci - prvi član,
Rous Marija, Kocljevo naselje 13, 9231 Beltinci - namestnica prvega člana,
Horvat Simon, Dokležovje, Ob naklu 9, 9231 Beltinci - drugi član,
Topoljski Terezija, Gubčeva 5, 9231 Beltinci - namestnica drugega člana,
Zver Tomislav, Melinci 41, 9231 Beltinci - tretji član,
Adžič Renata, Kocljevo naselje 9, 9231 Beltinci - namestnica tretjega člana.

AD 3 - Soglasje k ceni socialno varstvene storitve
subvencioniranju te cene v Občini Beltinci za leto 2015

pomoč

družini

na

domu

k

Pri tej točki je poda obrazložitev k podaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve – pomoč
družini na domu k subvencioniranju te cene za leto 2015, direktor Doma starejših Rakičan,
gospod Zoran Hoblaj, ki pove, da se cena za uporabnike na domu ne bo znižala, saj jim ni v
interesu, da bi imeli zaslužke na tem področju ampak da bo ta storitev čim bolj dostopna širšemu
krogu uporabnikov, kar potrjujejo tudi v tem, da ceno znižujejo. Vodja službe pomoči na domu,
gospa Vlasta Glavač, ki je bila tudi prisotna na seji sveta, je podala poročilo za Občino Beltinci.
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Predsednik odbora za negospodarstvo, Igor Adžič poda poročilo o seji odbora, ki je tudi obravnaval
to področje. Pove, da smo lahko danes pozitivno presenečeni, saj se cena storitev ne zvišuje za leto
2015 ampak ostaja enaka napram lanskoletni. Prisotnim prebere spremenjen sklep iz odbora za
negospodarstvo.
Svetnica Gena Virag pozdravi prisotne in poudari, da smo s to službo ne le občani Občine Beltinci
ampak tudi ostali, ogromno pridobili. Ta služba je dobro organizirana – to pomeni, da bo manj
občanov v domu in posledično bo to ceneje za občino, saj občini ne bo treba doplačevati. Sama
tudi osebno pozna nekatere uporabnike teh služb, ki so zelo zadovoljni z njiovimi uslugami.
Moramo podpirati te službe in jim dati tudi priznanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 18/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših
Rakičan in k subvencioniranju te cene,v letu 2015 v predloženi vsebini.

AD 4 - Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja Občine Beltinci
območje "Lipovci-vzhod" - ena obravnava.
Pri tej točki župan pove ad je bil 30.09.2013 pričetek izdelave občinskega podrobnega načrta za
Lipovce. Prišli smo tako daleč, da je odlok oz. podrobni običnski načrt drokončan in ga je potrebno
potrditi – vmes je bilo opravljernih kar nekaj razgrnitev, razpravi in vse kar je potrebno okrog tega.
Na vseh teh razpravah so imeli zainteresirani možnosti dati pripombe in dopolnitve. Danes pa je
na tej seji sveta pripravljen za sprejem. Imamo tudi v občini kar nekaj interesentov, ki lahko
pridobijo gradbeno dovoljenje. Cone, kot je razvidno iz grafičnih prilog, ki so jih prejeli v gradivu,
je območje razdeljeno na a in b cono. V nadaljevanju predstavnik podjetja ASPA inženiringa,
gospod Aleksander Plej poda predstavitev odloka in vsebino te točke.
Podpredsednik odbora za prostorsko planiranje, Vili Horvat pove, da je ta odlok obravnaval odbor
na svoji 2. redni seji, ki je bila 09. februarja 2015. Odbor je bil sezanjen z vsebino gradiva in je
sprejel sklep, na podlagi katerega predlaga občinskemu svetu, da odlok sprejme v predlagani
obliki in vsebini.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0, en svetnik ni glasoval.
Sklep št. 19/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del
območja Občine Beltinci - Območje "Lipovci-vzhod" v predloženi vsebini - v eni obravnavi.

AD 5 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtnoindustrijsko cono v Beltincih - ena obravnava.
Župan Milan Kerman pove, da smo v letu 2006 sprejeli odlok za območje industrijske cone
Beltinci, za ta plan smo pridobili sredstva regionalnega razvoja za Pomurje. Odlok je bil sprejeti,
vendar pa se na podlagi le-tega od leta 2006 ni zgodilo nič. Sedaj imamo investitorja, ki je
pripravljen v tej coni graditi,vendar ko smo odlok podrobneje prebrali, smo našli težavo in sicer v
smislu, da je zapisana v odloku omejitev, da ne sme nekdo graditi dokler ni vse komunalno
urejeno. Takrat leta 2006 je bil narejen vrstni red, danes pa je to precejšnja ovira. V nadaljevanju
župan poda aktivnosti in dogovore ter rešitev kako se v skladu z zakonodajo lahko odlok
spremeni, da bo zagotovljena oz. omogočena gradnja investitorjem.
O tej spremembi odloka je razpravljal tudi Odbor za prostorsko planiranje, podpredsednik Vili
Horvat poda poročilo iz seje.
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Svetnik Igor Adžič pove, da ti členi mogoče ne pomenijo kaj dosti, zavedamo pa se vsi in tudi
javnost, kaj pomenijo spremembe v tej coni ob čistilni napravi. Pred tremi leti je sam pripeljal
investitorja, vendar iz tega takrat ni bilo nič. Sedaj pa je v zelo kratkem času priplo do tega, da
bodo domačim investitorjem omogočili razvoj in gradnjo. Velik korak se dela s tem, saj
spremljamo vsakega z particialinimi stroški komunalne opreme in ni treba velike milijone vlagati
in na neprimerne površine privabljati investitorje. S tem omogočamo pogoje, da ustvarjajo delovna
mesta in da bodo obrobja mest zaživela.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 20/VI:
Občinski svet občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih v predloženi vsebini, v skladu
s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Beltinci v eni obravnavi.

AD 6 - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Beltinci -ena obravnava.
Župan pri tej točki pove, da je bil odlok sprejeti leta 2001. Do takrat je le-ta doživel kar sedem
sprememb. Odlok bi omogočil na novo, kjer se zapolnijo vrzeli med že obstoječimi gradnjami,d a
lahko pridobijo gradbena dovoljenja in to besedilo teh členov je usklajeno s pripravljalci oppn-jev
in v soglasju z Upravno enoto Murska Sobota
Podpredsednik odbora za prostorsko planiranje, Vili Horvat poda predlog sklepa odbora iz druge
seje odbora. Odbor predlaga, da občinski svet sprejme odlok o smremebah in dopolnitvah odloka v
predloženi obliki in vsebini.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0.
Sklep št. 21/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci v predloženi vsebini.

AD 7 – Določitev števila in višine štipendij za študente v Občini Beltinci za študijsko leto
2014-2015
Predsednik odbora za negospodarstvo, Igor Adžič poda poročilo s seje odbora, ki je obravnaval to
točko in poda predlog sklepa na podlagi katerega se predlaga občiskemu svetu, da predlagano
višino in število štipendij za študente Občine Beltinci za študijsko leto 2014/2015 potrdi oz
sprejme.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0, ena svetnica ni glasovala.

Sklep št. 22/VI:
1. Višina štipendije Občine Beltinci v študijskem letu 2014/2015 znaša 120,00
evrov/mesec.
2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2014/2015.

4

AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci

Svetnik Tomaž Rous:
Pove, da ga skrbi demokratični deficit oziroma manjko odziva javnosti v primeru javnih razgrnitev
kot smo jih imeli v razpravi danes (prostorsko-lokacijski načrti Lipovci, Beltinci). Apeliram na
župana, svetnike občinskega sveta ter predstavnike krajevnih skupnosti, da se v večji meri
poslužujemo in spodbujamo instrument zbora občanov, kjer ljudje o posamezni tematiki izrazijo
svoje mnenje ter sprejmejo odločitve oz. sklepe. S tem podpiramo neposredno sodelovanje občanov
pri odločanju v občini, ki seveda še zdaleč ni omejena samo na oddajo glasov na volitvah vsake 4
leta. V tem kontekstu bi bila na mestu tudi redefinicija obveščanja na »krajevno običajen način«,
ne samo z objavo na kabelski ali spletni strani občine oziroma ks, ampak namenskim vabilom
vsakemu gospodinjstvu – to je njegova pobuda št. 3. Nadalje še na to temo naveže svojo pobudo
št. 4 – da je svetnike in zainteresirano javnost potrebno seznaniti z aktualnim popisom zemljišč
in stavb, ki so v lasti občine. V tej zvezi se izoblikuje še njegova pobuda št. 5 v smislu, saj je v
naši občini veliko zapuščenih hiš. V mnogih primerih starejši odhajajo v domove za ostarele,
katerih zaradi visokih cen ne zmorejo odplačevati in na koncu postane delni ali celotni lastnik
Občina. Ta ima s tem predvsem stroške vzdrževanja, katerih sama niti približno ne dohaja in se
stanje objektov vsled zoba časa samo poslabšuje. Predlagam, da se tovrstni objekti dajo na
razpolago mladim družinam, da si po neprofitni najemnini z možnostjo odkupa tam ustvarijo dom.
Prav tako se lahko kakšnega izmed objektov nameni za zagon socialnega podjetništva, kooperative
ipd., oziroma da na razpolago številnim društvom, ki sama ne razpolagajo z ustreznimi prostori.

Župan Milan Kerman odgovori, da so bili odloki v javni razpravi leta 2013, vendar pa je res, da so
bili občani premalo vključeni oz. premalo vključeni v razprave, čeravno so bili vsi razgrnjeni v
občinski stavbi. Odzivi, kot je res, so med samimi fazami sprejemov izredno majhni, potem pa se
spet na odboru za prostorsko planiranje ugotavlja, da bi bilo potrebno dajati pripombe na odloke.
Strinja se, da je dober poziv, da se občinski svet seznani z občinskim premoženjem. Glede
zapuščenih hiš – skuša se jih pridobiti, vendar je ponekod odziv, ponekod pa ga ni. Hiše so prav
tako pod določenimi hipotekami in potem je tu spet več solastnikov (eni so dosegljivi, drugi spet
ne). Ob koncu še pove, da se izvajajo tudi razgovori z KG Rakičan na to temo.

Svetnik Jožef Ferčak:
Daje pobudo št. 5 - ob sami gradnji kanaizacije se je asfatiralo ulice in ceste skozi vas in opaža,
da se bankine posedajo in so ostali ostri robovi in zato prosi, da se to od strani izvajalca popravi
oz. sanira. Postavlja še vprašanje št. – delitev vreč za zbiranje plastike, kako je s tem?
Župan Milan Kerman pove, da je bila medobčinska inšpetorica glede dobave vreč za zbiranje
plastike zaprošena da pripravi odgovor, saj je o tem na prejšnji seji sveta spraševal tudi svetnik
mag. Andrej Kociper (odgovor je bil že vsem posredovan v odgovorih na vprašanja in pobude iz
prejšnje seje sveta). Vsak, ki je vključen v organizirano odvoz komunalnih odpadkov-torej, kdor
ima kontejnerje, dobil 24 kom vreč za zbiranje plastične embalaže letno – torej 2 vreči na mesec.
Vsak pa si lahko direktno na podjetju Saubermacher & Komunala v Murski Soboti kupi še več
vreč, če jih rabi. Cene zbiranja potjuje občinski svet na predlog izvajalca gospodarske javne
službe. V ceniku, ki velja od 1.6.2014 je cena ene tipizirane vreče 8,00 evrov-v ceno je vključen
tudi odvoz. Raznos vreč za zbiranje plastike bo izveden naslednji teden. Glede odprave napak –
bankine v KS Lipa pa se bodo dela izvedla v spomladanskih mesecih.
Svetnik Dejan Klemenčič:
Navezuje se na razpravo kolega svetnika Tomaža Rousa, saj tudi njega moti odsotnost nekega
demokratičnega principa odločanja na drugi osnovi – za izhodišče poda misel grškega misleca
Aristotela. Pove, da so se na edini politični koordinaciji v mesecu novembru lanskega leta
predstavniki list in strank, ki so zastopani v občinskem svetu dogovorili o delitvi sedeže v delovnih
telesih občinskega sveta (v odborih in komisijah). Izhodišče je bilo županov predlog o številčni
razdelitvi in dogovor je bil, da stranka SMC predlaga 5 kandidatov za vodenje odborov, stranka
SLS in Nsi po 3 kandidate za vodenje odborov in po 1 kandidata ostale stranke. Dogovorjeno je
bilo da bo stranka SLS predlagala vodenje odbora za kmetijstvo, NO JKP Komuna in Nadzrnega
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odbora Občine Beltinci. Na istem sestanku so predlagali imena in po njihovi oceni so v njihovi
stranki predlagali strokovno sposobnega, kredibilnega in z ustrezno delovno prakso ter kar je
najpomembnejše brez prtljage in brez sence dvomov o moralni, etični ustreznosti, tako s
poklicnega kot iz privatnega življenja, gospoda Tivadarja. SLS tako tudi v samem postopku pred
KMVVI ni izvajala nobenih manevrov v zveiz z zamejavo imen kot so to storili kolegi iz vrst Nove
Slovenije in županove liste. Kljub temu je bil ta dogovor na prvi konstitutivni seji NO zabšen in je
bil izvoljen za predsednika član stranke SD. Izraža torej že vnaprej nestrinjanje z morebitnim
odgovorom, da si člani NO predsednika izvolijo izmed sebe sami na prvi seji odbora in da občinski
svet nima vpliva na tovrstne odločitve. Pa vendar je bil ta nabor v košarici kot so se o tem
pogovarjali na koordinaciji. Njegovo nerganje je v kontekstu pomembno, saj če bi bila odločitev
pravilna, pravična in moralna in etična, bi moral biti gospod Tivadar potrjen, ker ob seji
nadzornega odbora niso bila podana nobena nova dejstva, kot taka kot smo se o tem pogovarjali.
Še več, takozvana večina ali koalicija, kot se imenujejo, ne zmorejo toliko samokritičnosti, da bi
zadostili vsaj osnovnemu, navideznemu demokratičnemu pravilu – torej da nadzorni odbor vodi
nekdo iz opozicije, kamor so SLS kljub opevanemu sodelovanju postavili. Ni težava v tem položaju
ampak sam način, torej način da dvotretjinska večina sicer daje priložnost in tudi odgovornost,
ampak ne za izničevanje participacije ostalih političnih strank in skupin. Tu smo, da razpravljamo
in participiramo, njihova pravica pa je, da na osnovi večine odločijo. S tem se je izločilo mnenje
t.z. preostale tretjine volilnega telesa. Stranka SLS pričakuje ustrezno moralno sugestifikacijo.
V nadaljevanju pove, da je na svoje vprašanje št .1 iz prejšnje seje občinskega sveta je dobil
splošni odgovor, da se reklamacije rešujejo – to je tudi splošni problem terena (ne vemo pa katere,
v kakšnem obsegu in kako). Ponovno poziva občinsko upravo, da zagotovi in javno objavi seznam
prijavljenih napak, da bodo ljudje vedeli kako je ta njihova prijava oziroma kako je njihova
reklamacija rešena. V odgovorih se tudi ni občiska uprava opredelila do njegove pobude, da se v
prihodnje izogibamo kombinacij, da sta nadzornik in projektant ena in ista oseba. Zato poziva, da
se do naslednje seje pripravi seznam vseh naročenih in izdelanih projektov 2008-2014 in koliko
nadzornih pogodb je bilo sklenjenih za nadzor in kolikokrat se je ta t.i. kombinacija zgodila. Tudi
do pobude o t.i. supernadzoru, kar je podal na odboru za prostorsko planiranje ni bilo odziva, zato
ponovno poziva, da se uvede le-ta nad celotnim projektom – izgradnje kanalizacijskega sistema v
občini, saj je teh napak še kar nekaj na terenu in kot tudi se ugotavlja se v teh krogih vrtijo iste
osebe kot so pri pomurskem vodovodu in tudi tam so napake.
Postavlja novo vprašanje št. 3 – koliko upravnih zadev je prejela občina v zadnjih štirih letih –
kumulativno po nosilcih (po osebah, ki zadeve rešujejo) in kolikšen je povprečni čas reševanja
posamezne zadeve po nosilcu, koliko je najdaljši rok v katerem je bila neka zadeva rešena ter
koliko je čakal nekdo, ki je čakal najdlje. Navaja podatek, da je nekdo zaprosil za občinsko
stanovanje in je čakal na odgovor 6 mesecev čeravno v občini prostih stanovanj ni bilo je pa bila to
nujna priloga prosilca k vlogi na CSD Murska Sobota pri subvencioniranju najemnine. Ter koliko
odločitev čaka na t.i. drugi stopnji – pri županu.

Župan Milan Kerman odgovori svetniku Dejanu Klemeniču, da tam nikakor ni bilo stranke NSi
poleg, kot tudi ni naredil nobene spremembe. Glede kanalizacije – projektant ki je izdelal projekt
se je prijavil na nadzor pri ministrstvu, ki ga je potrdilo. Kot je potrdilo tudi projektanta. Če je bilo
kar koli glede tega narobe, bi bilo potrebno vprašati njih – doda pa še, da je nadzornik financiran
iz sredstev ministrstva in ne iz občinskih sredstev – nič ni bilo pri tem protizakonitega.
Svetnik Miran Maučec:
Vaščani Gančani sprašujejo – on postavlja vprašanje št. 4 glede lanskoletnih poplav odvodnjavanje se je pričelo na meteornih vodah pri njih – dela so bila izvedena samo na pol.
Zanima ga, kdaj se bo nadaljevalo z deli, saj je potrebno to zaključiti.
Svetnica Gena Virag:
Daje pobudo št.
6 – da naj javni delavci nekako že sedaj na začetku, preden zraste trava,
podrasje pokosijo, da ne bodo potem pozneje imeli probleme. Park pred gradom je potrebno
urediti, da ne bo spet neurejen kot je bil to v času lanskega folklornega festivala. Noče da bi bili
izgovori, da ni dovolj delavcev, da ni dovolj časa. Imamo inovativno kolesarsko stezo, balinarsko
stezo, ki jo lahko uporabljamo in tudi to je potrebno do pomladi ko se bosta lahko uporabljali
spraviti v stanje, da ne bo vse zaraščeno in neuporabno. Seveda je potrebno vse sproti vzdrževati,
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saj so to objekti, ki jih je občina drago plačala. Z delom na javnih površinah, ki jih obiskujejo tudi
ljudje od drugod, je potrebno začeti takoj, ne počivati, še dodaja.
Župan Milan Kerman pove, da smo dobili javne delavce šele 1. februarja in še to ne vseh,
dokončno še niso vsi izbrani.

Svetnica Ana Marija Vučko:
Postavlja vprašanje št. 5 , ki se nanaša na kanalizacijo – vemo, da je še kar nekaj občanov, ki
se še niso mogli priklopiti na omrežje, zanima jo koliko je teh krajanov? Kot drugo pa glede na to,
da se nekateri niso mogli priklopiti na omrežje zaradi njihovega slabega socialnega in finančnega
stanja – postavlja vprašanje št. 6, ali je možno, da se takim omogoči obročno odplačevanje?
Župan Milan Kerman odgovarja, da jih je na omrežje priklopleno le 40 %, 60 % še vedeno ne, da
pa je že ves čas dana možnost obročnega odplačevanje priklopa.

AD 9 - Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci
Župan Milan Kerman prebere odgovor svetnici Ani Mariji Vučko iz prejšnje seje sveta, odgovor na
vprašanje tudi Jožeta Ferčaka in odgovor svetnika Dejana Klemenčiča.
Nadalje pri tej točki še pove, da v tem vmesnem času je bilo največ energije porabljene za
pogajanja z Vlado RS glede glavarine - dogovor je bil sklenjen, vendar pa je to vseeno 20 evrov
manj po človeku za občine napram lanskemu letu. To se bo torej poznalo na odhodkovni strani
proračuna, ker je z javnim sektorjem dogovorjeno, da se nič ne spremeni, v precejšnji meri mora
biti enak standard se financirati kot doslej. Bilo je tudi govora, da bi naj občina zamudila z
prijavami na programe javnih del, vendar to sploh ni res. Programe smo dobili - v skladu s politiko
ministrstva in vlade35 % manj kot leta 2014. Vsi se bomo morali tega zavedati – najbolj seveda ko
bodo prireditve in na poziv bo potem zelo težko zagotoviti ljudi, predvsem pri postavljanju
občinskega šotora, saj bo to težje izvesti kot leta prej. Se pa bodo formirale ekipe, ki bodo
primanjkljaje nekako nadomestile in tudi se bodo ljudje morali nekako porazdeliti da se bo delo
opravilo. V času od zadnje seje je bilo veliko sprememb odlokov, ki so se uskladili. K njemu pa je
prihajalo veliko občanov in občank, ki so potrebovali nasvet, pogovor in pomoč.
V tem času so se sestali vsi odbori in komisije – konstitutivne seje so bile izpeljane. edgeneracijski
odbor se bo še sestal v naslednjem tednu kot tudi prva seje uredniškega odbora informativnega
glasila Mali rijtar bo še sklicana. Rok za pripombe in dopolnitve proračuna za leti 2015 in 2016 se
izteče v nedeljo, 15. februarja 2015. Do 2. marca 2015, ko bo sklicana naslednja seja, se pripravi
proračun za drugo obravnavo. Naslednja, torej 4. redna seja bo izvedena 12. marca 2015.

Ker je bil s tem dnevni red izčrpan, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 19.51 uri.
Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.
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