Občinski svet

ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 12.02.2007 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh,
Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Danijela Horvat, Simon Horvat, Srečko
Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Martin
Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jožef Erjavec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš.

Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne. Povedal je, da je ta seja sklicana
na zahtevo 8-ih članov občinskega sveta. V skladu s Statutom Občine Beltinci in
Poslovnikom Občinskega sveta Občine Beltinci je točno določeno, kako se lahko seja skliče
in tudi kako se pripravi gradivo za tako sejo. V sami zahtevi za sklic seje so zapisane
določene stvari, ki pomenijo obtožbe župana, da ne skliče seje sveta oz. da se ne more
imenovati odborov, komisij in da zato občina ne deluje normalno. Župan poudarja, da je
praksa v občinah po Sloveniji taka, da se pred imenovanjem delovnih teles sestanejo
predstavniki političnih strank, zastopanih v občinskem svetu. Nikjer ne piše o sklicu
koordinacij, vendar pa je to demokratična zadeva, tako da ta razgovor strank predstavlja
določeno politično higieno. Stranke bi se na sestanku dogovorile o tem, katera področja bo
katera od njih pokrivala, saj se je potrebno zavedati, da po statutu ima naša občina 12
komisij in odborov, da je kar nekaj delovnih teles številčnejših ravno zaradi pokritosti vseh
8-ih krajevnih skupnosti. KS Lipa in KS Ižakovci svojega predstavnika v občinskem svetu
nimata. To je prav gotovo najprimernejši način, da dobimo dobro sestavo delovnih teles v
katerih bodo prisotni tudi predstavniki teh KS-ov. Prisotnim mora povedati, da je kar 4 krat
vljudno vabil vse predstavnike strank zastopanih v občinskem svetu (05.12.2006,
19.12.200, 09.01.2007 in 23.01.2007), vendar se vabilu nista nikoli odzvala predstavnika
stranke SLS in SDS. Temo razgovora je predlagal oblikovanje delovnih teles občinskega
sveta kar je edini, demokratični način. Predloge za oblikovanje komisij in odborov daje
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, tako piše v Poslovniku občinskega
sveta, vendar pa je komisija pred zelo težko in zahtevno nalogo z vidika določitve, katera od
strank bo prevzela vodenje katerega delovnega telesa. Nocojšnja izredna seja s temi
obtožbami nikakor ni upravičena. Sam se ne čuti krivega v nobenem pogledu, vse je namreč
poskušal, da bi se izvedel dogovor in razgovor vodij strank. Po prejemu zahteve 8-ih članov
sveta za sklic seje se je prvo podpisnika zahteve, Martina Duha pozvalo, da predloži na
občinsko upravo gradivo za sklic seje. Poslan je bil le zapisnik 2. redne seje komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. To nikakor ni ustrezno gradivo za tako sejo.
Prav tako komisija ni pripravila nobenih predlogov sklepov za imenovanje NO in delovnih
teles občinskega sveta. Nekorektno bi bilo, če bi se nocoj izvedle volitve – torej da bi se volilo
preko odprtih list – vseh prispelih kandidatov, saj bi tako prišlo do tega, da bi le vodilni
stranki imeli svoje predstavnike v delovnih telesih, ostale pa nobenega. Dodatna točka št. 3
pa je podana z njegove strani le kot informacija prisotnim, saj so tako želeli pisatelji
odprtega pisma.
Župan Milan Kerman je še povedal, da je danes na mizo dobil tudi predlog razširitve
dnevnega reda z še eno točko, ki naj bi dopolnila sklep občinskega sveta iz leta 2006 o
izgradnji Doma za starejše v Beltincih. Pobudo je podalo 10 svetnikov. Smatra, da je
ustrezneje dati pobudo na redno sejo, ko bodo pridobljena ustrezna mnenja.
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Martin Duh je kot prvo podpisnik pobude za sklic seje poudaril, da so člani občinskega
sveta želeli, da župan skliče redno sejo in ne izredno. Zadnja seja sveta je bila meseca
decembra. Po njegovem mnenju bi župan moral sklicati redno sejo, na kateri bi se ustanovili
odbori, komisije in Nadzorni odbor. Če povzame govor župana na prvi konstitutivni seji, ko
je govoril o tem, da se bo zavzemal za čimprejšnjo ustanovitev Nadzornega odbora ter
odborov, sedaj pa zgleda, da župan ne rabi organa, ki bi ga nadziral in tudi ne delovnih teles
občinskega sveta. Torej ponovno poudarja, da so prosili za sklic redne seje, vse ostalo je
sprenevedanje. Nadzorni odbor bi bilo potrebno že zdavnaj imenovati, zakonski 45-dnevni
rok za imenovanje je že potekel, torej se je potrebno vprašati, če je to pošteno, normalno,
tvorno in o tem se sprašujejo tudi volivci. Če teh dveh točk na prejšnji seji ne bi župan
umaknil z dnevnega reda, bi imeli delovna telesa že izvoljena in bi le-ta že normalno delala.
Tako pomembne točke – imenovanja torej nikakor ne spadajo na izredno sejo, saj niso
sekundarnega značaja. Glede koordinacij strank pa meni, da se župan nikoli ni držal pravil,
da ni spoštoval dogovorov, ki so bili sprejeti, iz prejšnjega mandata ve, da ni bilo nobenega
spoštovanja, tako da se sprašuje, če so potemtakem sploh potrebne koordinacije.
Župan Milan Kerman se je strinjal z Martinom Duhom v ugotovitvah, da omenjene zadeve ne
spadajo na izredno sejo, ne strinja pa se s trditvijo, da je proti imenovanju odborov in
komisij ter Nadzornega odbora. Kot je že prej tolikokrat povedal, ponovno poudarja, da je
kar 4 krat skliceval vodje političnih strank na skupni razgovor o tem, vendar sestanki niso
uspeli. V 23. členu poslovnika piše, da se izredna seja lahko skliče na pobudo ¼ članov
občinskega sveta, kar se je v tem primeru tudi zgodilo. Župan je še povedal, da kar nekaj
občin še nima delovnih teles in ne Nadzornega odbora, ravno iz razloga, ker se tudi tam ne
morejo dogovoriti. Tako da naša občina ni edina, ki ima take in podobne težave pri
formiranju le-teh.
Simon Horvat je poudaril, da dnevni red, ki je predlagan za to izredno sejo nikakor ni
legitimen. Vsi namreč dobro vedo, kakšen je postopek za imenovanje delovnih teles
občinskega sveta in tudi Nadzornega odbora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja bi morala pripraviti predloge sklepov in predloge sestave delovnih teles, kar pa
ni storila. V zapisniku 2. redne seje komisije, v sklepu št. 11 piše, da se skliče naslednja
seja komisije po tem, ko predsednik komisije pridobi pravno tolmačenje iz ministrstva o
neimenovanju Nadzornega odbora, če 4. sestanek vodij strank ne bo uspel, kar seveda tudi
dejansko ni. Sam je tudi član mandatne komisije in se ne strinja s tem, da je bil zapisnik
dan na sejo sveta pred tem, ko je bil pregledan in sprejet na redni seji komisije. Torej to ni
nobeno primerno gradivo za to sejo sveta. Imenovanje odborov in komisij ter Nadzornega
odbora na tej seji pomeni kršenje zakona in občinskih predpisov, zato že takoj v začetku
seznanja prisotne, da njihova okrnjena svetniška skupina NSi pri tem ne bo sodelovala in se
umika iz glasovanja. Ta igra, po njegovem mnenju ni zakonita, nekoga sedaj grajati in
nekomu nekaj očitati ni pošteno – dejstvo je, da se vljudnostnemu vabilu župana na
koordinacijo nekateri niso odzvali in če bi se, sedaj do vsega tega ne bi prišlo. Komisija za
mandatna vprašanja pa bo imela izredno težko nalogo, ki pa je, kar se še posebej boji, ne bo
mogla izpeljati. Sama namreč nima kompetenc, da bi povedala, katere odbore bo katera od
političnih strank prevzela, zato pa bi koordinacija vsekakor morala biti, saj tudi v prejšnjih
mandatih je bila to edino pravilna poteza, ki je bila poštena in pravična do vseh. Vsaka
stranka je na svoje sezname dala kandidate, katerim zaupa in za katere želi, da bi bili v
odborih in komisijah, sedaj pa se igramo z njihovimi imeni in jih omalovažujemo. Torej
predlaga, da se takoj sedaj izvede kulturni dogovor, kako se bo imenovanje izpeljalo,
mandatna komisija bo nato pripravila predloge sklepov in v roku 14-ih dni je lahko že vse
urejeno.
Peter Dugar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal
repliko Simonu Horvatu glede posredovanja nepotrjenega zapisnika 2. redne seje komisije
na sejo sveta. Tudi prvi zapisnik komisije je bil dan svetnikom na prejšnji seji sveta meseca
decembra in tudi tisti ni bil predhodno potrjen in pregledan. Torej se ne strinja z očitki. Že
takrat bi ga morali prisotni na to opozoriti, če je bilo narobe narejeno in ne sedaj. Poleg tega
on nikoli ni povedal, da je ta zapisnik predlog za glasovanje. Komisija je na svojih dveh sejah
ugotavljala le primernost kandidatov za imenovanje v delovna telesa in nič drugega.
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Simon Horvat mu je podal odgovor, da v tem zapisniku za to sejo ni predlogov za
imenovanje, zato to gradivo ni primerno oz. ni podlaga za imenovanje.
Srečko Horvat prav tako član te komisije in član stranke LDS prosi, da se mu pokaže
številka sklepa, katerega bi naj komisija posredovala na občinski svet za imenovanje. Kar
pa se tiče zapisnika komisije, le-ta nima pravne podlage, ni bil pregledan na seji komisije kot
tudi ne potrjen, saj redna seja komisije še sploh ni bila sklicana.
Peter Gruškovnjak je povedal, da so se v strankah zavedali, koliko kandidatov za določeno
komisijo lahko predlagajo (glede na volilni rezultat) in tako ne vidi težav, zakaj se volitve
nocoj ne bi mogle izvesti. Poleg tega ne dovoli nobenih zahrbtnih igric. Zadolžiti predsednika
komisije, da pridobi pravno mnenje na ministrstvu, ko imamo zaposlenega pravnika na
občinski upravi, s tem pa se ne strinja.
Marjan Maučec je opozoril, da je to le razprava pred dnevnim redom, torej se seja sveta
praktično še ni začela. Župan je v začetku dal prisotnim lekcijo iz demokracije, kar se tiče
njegove navedbe 23. člena poslovnika pa dodaja, da tam jasno piše, da se izredna seja skliče
za obravnavanje zadev, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Pogoji za redno sejo so bili dani
in tudi sam je bil eden od pobudnikov za sklic redne seje. Kar pa se tiče koordinacij
političnih strank in iskrenosti pa mora povedati, da so bile koordinacije tudi v prejšnjem
mandatu, torej pred štirimi leti in se župan ni držal nobenih dogovorov. Obljube, ki so bile
dane, niso bile izpolnjene. Predlaga, da se s sejo nemudoma začne, pripravijo naj se
glasovnice in s tajnim glasovanjem se sestavijo delovna telesa in tudi Nadzorni odbor, to je
najbolj demokratičen način.
Župan Milan Kerman mu je odgovoril, da ni prebral 23. člena kjer piše, da se izredno sejo
skliče, ko ni pogojev za sklic redne in v tem primeru ni bilo pogojev za sklic redne seje sveta,
ker ni bil dosežen dogovor o oblikovanju delovnih teles. Občinski svet se mora izreči o
imenovanju na podlagi predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja saj
sam nima pravne podlage za izvedbo volitev.
Marjan Maučec je podal dodatno mnenja, da se nimajo kaj meniti in dogovarjati. Vztrajal je
pri tem, da se volitve izvedejo na tej seji, saj vsi kandidati, kot je ugotovila tudi že komisija
ustrezajo pogojem za imenovanje v delovna telesa občinskega sveta.
Štefan Ferenčak ugotavlja, da so člani v tem mandatu občinskega sveta med seboj zelo
različni, ampak na tej različnosti ne bo mogoče graditi. Spomnil je prisotne na pred volilni
čas, ko se je marsikaj na veliko obljubljalo, sedaj pa, ko bi se morali skupno dogovoriti o
programih, ki jih bomo peljali naprej, pa se ne moremo dogovoriti. Osebno tudi spoštuje vse
dobljene volilne rezultate – SLS je zmagovalka teh volitev, vendar pa prosi, da se spoštuje
tudi ostale stanovske kolege, ki so tudi dobili glasove svojih volivcev in so sedaj del tega
občinskega sveta. Nihče ne želi svoji občini nič slabega, dejstvo je, da vsi živimo skupaj na
tem območju in nič se ne bo dalo rešiti, če ne bo skupnega dogovora. Pri kakršnemkoli
izsiljenem glasovanju na tej seji, pa njihova svetniška skupina LDS ne bo sodelovala.
Ponovno poudarja, da naj se najde skupni jezik za dobro vsem, ker drugače bo na vsaki seji
kot sedaj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj pripravi predlog za
volitve na podlagi volilnega rezultata, kot je bila praksa že doslej in tako bo vsaka stranka
zadovoljna in končno se bomo začeli pogovarjati o projektih, ki jih je potrebno izpeljati ter
tako poskrbeti za razvoj naše občine. Koordinacije vodij političnih strank so sicer bile v
prejšnjem mandatu kakršne so že bile, vendar so dobili na njih marsikatero dodatno
informacijo. S pogovorom se je marsikaj razrešilo, zato ima o tem pozitivno mnenje. Poziva
pa vse prisotne na razum.
Srečko Horvat je prisotne spomnil na sklep št. 6 iz zapisnika 1. seje mandatne komisije, v
katerem se je ugotavljalo, da kar 4 kandidati ne morejo biti člani Nadzornega odbora, ker so
predlagani tudi v ostala delovna telesa občinskega sveta. Naknadno je komisija torej morala
zaprositi politične stranke za popravke, ki so jih posredovali po novem letu, torej v mesecu
januarju 2007. Le kako bi naj potem občinski svet že na prejšnji redni seji imenoval delovna
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telesa, ko pa še to ni bilo razrešeno. Kandidate oz. sestavo delovnih teles pa predlaga
komisija za mandatna vprašanja, ki pa predloga ni imela že takrat in tudi sedaj ga nima.
Marjan Maučec je v nadaljevanju, glede na to, da se seja sveta še ni začela, zahteval 10minutno pavzo, da se dogovorijo, če sejo sploh začeti ali ne. Noče namreč, da bi nocoj
izpadlo, da je Ljudska stranka kaj kriva. Poanta je v tem, da politične pripadnosti sploh ni
potrebno. Vedno se je v preteklosti govorilo, da je potrebno na politiko pri skupnem dobrem
za občino pozabiti, sedaj pa je potrebno politično dogovarjanje vodij strank o tem, kdo bo v
katerem delovnem telesu. V tem sam ne vidi nič demokratičnega. Najbolj demokratično
dejanje bi bilo, če bi se takoj pripravile odprte liste vseh kandidatov in se izvedejo volitve.
Seja se prekine za 10 minut.
Župan Milan Kerman je ponovno poudaril, da je današnje imenovanje v nasprotju s
statutom, celotno proceduro in tudi v nasprotju s poslovnikom občinskega sveta. Poleg tega
ima stranka NSi predloge za spremembo kandidatur za delovna telesa občinskega sveta in to
mora mandatna komisija tudi še pregledati, preden bodo izvedene volitve. Edina normalna
pot je, da se vodje političnih strank sestanejo in dogovorijo, kot je bila to praksa vsa leta
obstoja občine.
Marjan Maučec predlaga, da se seja nocoj prekine, mandatna komisija se v sredo,
14.02.2007 sestane, pripravi odprte liste – čeravno so bile zadeve že nocoj korektno
nastavljene, vendar nekomu pač nekaj ne ustreza in nocoj seja ne bo izpeljana kot je bilo
mišljeno. V petek, 16.02.2007 se seja nadaljuje in se izvedejo na podlagi predlogov komisij
tajne volitve.
Župan Milan Kerman je pozval prisotne, da naj se izrečejo o tem, ali bo seja redna ali
izredna, ker se mora izredna nocoj končati, pogojev zanjo pa ni, kot je v začetku že
ugotavljal svetnik Martin Duh, saj tako pomembne zadeve, kot so imenovanja delovnih teles
in Nadzornega odbora ne sodijo na izredno sejo.
Marjan Maučec zahteva, da se seja nocoj prekine in se nadaljuje v petek kot je predlagal.
Noče, da se dlje zavlačuje z tako pomembnimi zadevami.
Srečko Horvat, ki je član mandatne komisije je povedal, da se na seji komisije skupaj z
članom Simonom Horvatom nista strinjala za odprte liste ampak za dogovorjene, zaprte
liste. Tudi sam poziva, da se vodje političnih strank sestanejo in dogovorijo.
Štefan Ferenčak ugotavlja, da na nocojšnji seji ne bo narejenega nič, kvečjemu se bodo spori
le še poglobili. Njihova svetniška skupina LDS bo sodelovali z vsemi, ki dajejo predloge v
smislu napredka občine – v tej smeri želijo delati, ne bodo pa sodelovali pri zadevah, ki niso
poštene. S t.i. odprtimi listami se bodo spori še poglobili, saj manjše stranke ne bodo imele
svojih ljudi v delovnih telesih, kar pa nikakor ni pravično. Zato pa je potreben le skupni
dogovor političnih vodij. Potrebno je biti pošten in potrebno je spoštovati volilni rezultat, v
nasprotnem primeru se bodo umaknili, ker pri tem ne želijo sodelovati.
Stanko Glavač je povedal, da na koordinacije ne bodo hodili, zaradi tega, ker se na teh
sestankih zapravlja čas, nikoli niso obrodile sadov. Meni, da župan mora ubrati druge
prijeme, če ti niso dobri. V začetku meseca februarja je pričakoval tudi že plan dela občne za
to mandatno obdobje kot tudi predlog proračuna za leto 2007. Povedal je še, da naj bi nekje
župan izjavil, da imamo v občini 2 leti čas, da sprejmemo proračun.
Župan Milan Kerman je prekinil razpravo Stanka Glavača, saj je njegova izjava popolnoma
neresnična. Nikoli in nikjer ni tega povedal, poleg tega se Stanko Glavač nikoli ni udeleževal
koordinacij, zato nima pravice o tem razpravljati. Marsikaj je namreč iz takratnih sestankov
v prejšnjem mandatu prišlo na plano, ki so bile neresnične, napihnjene in so se potencirale
na ulici. Nadalje je še povedal, da je Ljudska stranka v prejšnjem mandatu dobila še več kot
ji je takrat na volilni izid pripadalo, zato je večkrat na ta račun poslušal očitke. Sam je
zagovarjal dejstvo, da če je oseba sposobna, lahko in naj kar dela. Ponovno predlaga, da naj
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se člani komisije za mandatna vprašanja dogovorijo z vodji političnih strank na svoji seji, da
bo delo komisije lažje in učinkovitejše – stranke bodo dobile svoje resorje, glasovanje bo na
naslednji redni seji sklicani v zakonitem roku, bistveno lažje.
Peter Gruškovnjak je dejal, da se na tej seji lepo vidi, kakšna je politična pripravljenost enih
in drugih in tako javno sedaj sprašuje vse prisotne, če bo npr. stranka SDS predlagala
vodenje odbora za družbene dejavnosti, ali se bodo ostale stranke s tem strinjale? Nikakor si
ne more predstavljati, da bi politični vodje s komisijo ali brez nje določili zaprte liste – to
nikakor ni pošteno do ostalih kandidatov. Zagovarja odprte liste, vse kandidate na
glasovnice in demokratična izvolitev. Sami so se pri stranki SDS zavedali kvot oz. omejitev,
koliko kandidatov lahko v določena delovna telesa predlagajo, kjer so manjkale kvote so
predlagali tudi kandidate iz drugih strank, ne samo iz svoje in potem naj mu prisotni
povedo, če to ni demokratično. Če pa ostali niso tako ravnali, pa naj kar sebi pripišejo,
njihova stranka je vse uskladila. Če pa se nekateri bojijo, da njihovi kandidati ne bodo
izvoljeni, ne biti tako skeptičen.
Martin Virag meni, da je demokracija, kot si jo predstavlja Peter Gruškovnjak divja
demokracija, je tista, ki je nekoč veljala in sedaj ne več. Njegovim besedam ne verjame.
Žalostno pa je to, da se vodje strank v teh dveh mesecih niso mogli pogovoriti in dogovoriti.
Kot je povedal predgovornik Stanko Glavač, da njihova stranka ne želi sodelovati pri
dogovorih, le kako bo potem sploh mogoče kaj doseči. Vsi bi želeli delati, če pa se njihovega
glasu ne bo upoštevalo, si dela v nadaljevanju mandata ne predstavljajo. Ne strinja se s
predlogom, da se pripravijo odprte liste vseh kandidatov.
Stanko Glavač je podal obrazložitev svojih prejšnjih navedb, da če njihova stranka noče
sodelovati nikakor ne pomeni, da ne bodo delali za razvoj občine. Tudi v prejšnjem mandatu
so podprli marsikateri sklep, na koordinacije, ki jih bo skliceval župan, pa ne bodo hodili.
Simon Horvat, ki se je v prejšnjem mandatu tudi udeleževal koordinacij, je povedal, da ti
sestanki sicer niso bili konstruktivni, ampak pustimo to. Opozarja prisotne, v kolikor bo
izglasovan sklep, da komisija za mandatna vprašanja mora opraviti delo, se boji, da pri 187
kandidatih v sredo to delo ne bo opravljeno. Naj mu prisotni povedo, kako naj nekega
kandidata izbrišejo iz seznama in ga ne uvrstijo nikamor. To bi bilo skrajno nepravično do
kandidatov, ki so svojim strankam in tudi komisiji za mandatna vprašanja zaupali svoje ime
in osebne podatke. Poziva vse vodje političnih strank, naj pridejo v sredo na sejo mandatne
komisije in komisiji pomorejo pri njihovem delu.
Srečko Horvat je prosil za pojasnilo, kako se bodo volili predsedniki delovnih teles. Odgovor
mu je podal Marjan Maučec, ki meni, da to sploh ni sporno. Komisija bo podala na volitve
odprte liste in predlagala tudi predsednike, ki bodo izvoljeni ali ne. Če pa bo kateri od
zunanjih članov dobil več glasov bo na glasovnici napisano, da tisti izmed notranjih članov –
torej svetnikov, ki je prejel največje število glasov bo predsednik. Pri Nadzornem odboru pa
si predsednika tako ali tako izberejo člani, ki bodo izvoljeni izmed sebe. Če se ozre na leta
nazaj, na prejšnje mandatno obdobje, delo odborov in komisij ni bilo ravno obsežno –
vprašanje je tudi če bodo zdaj kaj delale, ker se jim že v začetku oporeka osnovna pravica.
Glede dodatnega gradiva za sprejem sklepov za izgradnjo Doma za starejše v Beltincih, pa je
podal pojasnilo, da so bili sklepi, ki se jih predlaga, potrjeni na ministrstvu, treba je začeti
delati, ali pa naj se pove, da denarja ne damo. Predlaga, da naj se o tem razpravlja in naj se
do tega predloga zavzame stališče. Glede tega, katera stranka bo imela kje svoje
predstavnike, pa ga čisto nič ne moti, če njihova stranka ne bo imela v delovnih telesih
svojih predstavnikov. Vse skupaj se predolgo zavlačuje, predlog proračuna bi lahko že imeli
na mizi in bi si zastavili tudi že plan dela za to mandatno obdobje. Zahteva glasovanje na tej
seji.
Ivan Mesarič je povedal, da bodo vodje političnih strank morali opraviti razgovor, torej se
bodo morali sestati, sam kot svetnik čaka na to že 4 mesece. Osnovna stvar oz. temelj vsega
je komunikacija in taka je civilizirana in najbolj demokratična pot. Predlaga Milanu
Kermanu, da kot vodja politične stranke v občini skliče tudi ostale vodje strank na skupni
sestanek in ne v vlogi župana, kot je to naredil sedaj 4 krat. Pogovor bo tako bistveno
učinkovitejši in enakopraven. Vsi so sposobni ljudje in prevladati mora razum. Če se zamere
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ne bodo pokopale in če se bo oziralo samo nazaj in ne naprej, ne bo iz te občine nič. Odbori
in komisije, to ni bistveno, bistven je dogovor o tem, kako se bo občino vodilo, kaj se bo v
občini razvijalo.
Da je bil to njegov namen in da je tako tudi hotel, je odgovoril Ivanu Mesariču tudi župan
Milan Kerman.
Po uvodni razpravi je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda, kot je bil posredovani
na vabilu za sejo.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 7.
Sklep št. 10/IV:
Sprejme se dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki:
1. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Beltinci.
2. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci.
3. Informacija o skupni izjavi kulturnih, turističnih in drugih društev Občine Beltinci v
zvezi s sklepom o umiku točke: Razdelitev sredstev za sofinanciranje programov
društev in projektov iz proračuna Občine Beltinci za leto 2006 iz dnevnega reda seje
Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 12.12.2006.

Po sprejetem sklepu je župan Milan Kerman ponovno predlagal, da se v dogovoru z
mandatno komisijo, sestanejo na sestanku v sredo, 14.02.2007 tudi vodje političnih strank,
samostojnih svetniških skupin in list zastopanih v Občinskem svetu Občine Beltinci in
oblikujejo liste, se tam dogovorijo in tudi dogovorijo načine, ki bi bili primerni. Po seji, ki bo
opravljena, predlaga, da se občinski upravi predloži zapisnik komisije ter predlogi sklepov
za sklic redne seje.
Marjan Maučec predlaga svoj sklep za sprejem, kot ga je predlagal že v prejšnji razpravi in
sicer, da se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestane na svoji seji, v
sredo 14.02.2007 in pripravi odprte liste za sejo sveta, ki se bo nadaljevala v petek,
16.02.2007. Na takratnem nadaljevanju se bodo izvedle volitve odborov, komisij in
Nadzornega odbora Občine Beltinci. Ne vidi pa nobenega razloga, zakaj se dodatno gradivo,
glede sprejetja sklepov za izgradnjo Doma starejših v Beltincih, ne bi moglo v petek tudi
obravnavati. Župan lahko gradivo do petka pregleda in poda takrat tudi že svoje mnenje.
Župan Milan Kerman ponovno poudarja, da se ta nocojšnja seja mora zaključiti, ne more
biti nadaljevanje seje. Tudi to gradivo ne more biti obravnavano na petkovi seji, katero želijo
da bi se nadaljevala, ker ni pripravljeno v skladu s statutom in poslovnikom. Dodatni
predlog za razširitev dnevnega reda – glede Doma starejših v Beltincih tudi nikakor ne more
biti obravnavan na izredni seji, saj je to zadeva, ki se nanaša na velika sredstva iz
občinskega proračuna, pripraviti je potrebno tudi finančno konstrukcijo. V prejšnjem
mandatu so bili sprejeti tudi že določeni sklepi v zvezi s to tematiko in jih bo torej potrebno
sedaj razveljaviti, če se bodo želeli sprejemati drugačni, novi. Ob predložitvi gradiva
mandatne komisije, občinska uprava pripravi v zakonitem roku sklic redne seje.
Peter Gruškovnjak zahteva, da se povedo točni datumi in tudi ure za sklic tako seje
mandatne komisije kot tudi nadaljevanja te seje v petek, 16.02.2007, saj bo le tako možna
udeležba vseh članov občinskega sveta. Občinski svet namreč čaka sprejem pomembnih
zadev tako plana dela kot tudi predlog proračuna za leto 2007, zato zavlačevanje nikakor ni
potrebno.
Peter Dugar je povedal, da mu je bilo prej očitano, da je v javnost dal neprečiščeno gradivo –
nepotrjeni zapisnik komisije, ali potem lahko v petek, 16.02.2007, občinski svet obravnava
zapisnik 3. seje, ki bo v sredo, ne glede na to, če le-ta ne bo predhodno potrjen na seji
komisije. Dobil je odgovor, da se zapisnik lahko piše direktno na sami seji, kjer se ga popravi
in verificira ob pregledu na koncu seje. Tak zapisnik je potem uradni in prečiščeni in ga je
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možno obravnavati na sami seji v petek. Na vprašanje, kdaj bi v sredo, 14.02.2007 lahko
bila seja mandatne komisije, pa je Peter Dugar prisotne seznanil, da je to lahko ob 19.00
uri.
S to dopolnitvijo je svoj predlog sklepa predlagal za glasovanje svetnik Marjan Maučec, ki je
že prej večkrat ponovil vsebino le-tega.
Župan Milan Kerman je dodal, da glede na dejstvo, da so stranke pred samo sejo vedno
imele svoje odbore, sedaj le–to ne bo mogoče, ker bo premalo časa. Občinska uprava bo
gradivo od mandatne komisije posredovala članom občinskega sveta šele v četrtek, v petek
pa naj bi bila že seja sveta.
Valerija Žalig se strinja s pobudo za nadaljevanje seje v petek, 16.02.2007 (torej s točkami
kot nocoj), ne strinja pa se, da se obravnava pobuda oz. predlog za sprejem sklepov za
izgradnjo Doma za sterejše v Beltincih. O tej zadevi hoče vedeti več in kot je slišala, se je
tudi v prejšnjem mandatu sprejemalo določene sklepe.
Ob koncu razprave je župan Milan Kerman dal na glasovanje svoj predlog sklepa o
zaključitvi nocojšnje seje, sklica redne seje v zakonitem roku ter sestanek mandatne
komisije skupaj z vodji političnih strank v sredo, 14.02.2007.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 11.
Sklep št. 11/IV:
Ne sprejme se županov predlog sklepa o zaključku današnje seje, o sklicu seje komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z vodji političnih strank, samostojnih svetniških
skupin in samostojnih svetnikov zastopanih v Občinskem svetu Občine Beltinci v sredo
14.02.2007, kjer naj bi se vabljeni dogovorili in skupaj s komisijo pripravili predloge sklepov
za imenovanje delovnih teles občinskega sveta Občine Beltinci in Nadzornega odbora Občine
Beltinci za naslednjo redno sejo sveta, ki se jo skliče v zakonitem roku (7 dni).
Nato je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Marjana Maučeca,
katerega je predlagatelj predlagal že prej.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 8.
Sklep št. 12/IV:
Sprejme se predlog sklepa svetnika Marjana Maučeca, da se skliče v sredo, 14.02.2007 ob
19. 00 uri seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki pripravi predloge
sklepov za sestavo delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci in Nadzornega odbora
Občine Beltinci (odprta lista). Ta seja nocoj se prekine in se nadaljuje v petek, 16.02.2007
ob 18.00 uri.

Župan Milan Kerman je sejo prekinil ob 21.00 uri.

Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN
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