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Z A P I S N I K 

1.konstitutivne seje odbora za zaščito in reševanje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 

v petek, 16.01.2015 ob 17.00 uri, 

v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci 

 

 

 

Prisotni:  Milan Kerman –župan,  Jožef Ferčak – predsednik odbora za zaščito in reševanje, 

Anamarija Vučko –članica odbora, Dejan Jakob – član odbora, Alojz Vinčec – član 

odbora, Andrej Vöröš –član odbora, Štefan Činč –Občina Beltinci, Iztok Jerebic 

Občina Beltinci. 

Odsotni:         Štefan Olaj – opravičil, Damjan Ivanek – opravičil. 

 

 

 

Ad. 1. Odbor je sklepčen, odsotni Štefan Olaj –opravičil in Damjan Ivanek – opravičil. 

 Župan Milan Kerman kot sklicatelj prve seje uvodoma pozdravi vse navzoče. 

 

        . Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad.2. Pristojnost odbora: 

 G. Ferčak predlaga sklep, da tudi zunanji sodelavci dobijo sejnine – sprejet je Sklep 

št. 1, da tudi zunanji sodelavci dobijo sejnine. 

 Na statut in poslovnik ni pripomb. 

 G. župan Milan Kerman poda trenutne obveznosti Civilne zaščite in gasilcev, ki so se 

v zadnjih letih spremenile in so usmerjene predvsem v pomoč pri  naravnih nesrečah 

(poplave, suša), manj pa pri požarih.  

 

Ad. 3 Predstavitev proračuna Občine Beltinci za leti 2015 in 2015 

 

 G. Činč pove, da odbor razpolaga s sredstvi požarne takse, predstavi podatke s 

proračuna 2015-2016, požarna taksa, tekoči odhodki (8000 evrov), nakup opreme 

(37.000 evrov),  gasilski avto (157.000 evrov v 2015), nabava opreme (10.000 

evorv), PGD Melinci obnova gasilskega doma (10.000 evrov v 2015, 20.000 evrov v 

2016). 

 Stroške javnih del, ki se izvajajo preko Gasilske zveze krije občina. 

 G. Jakob pove, da hidranti v Lipovcih nimajo pritiska in da bi bilo to potrebno urediti 

v celotni občini.  

 G. Vinčec pove, da za zagotovitev zadostnega pritiska na hidrantih je potrebno 

zgraditi krožno omrežje. Sistem zaščite in reševanja deluje le, če delamo z roko v 

roki. Ob septembrski poplavi štab civilne zaščite v pisarni ni imel telefona, 

posledično je prihajalo do komunikacijskih težav. Izpopolniti je potrebno načrt za 

zaščito in reševanje v primeru poplav, zagotoviti usposabljanje. Jarke je potrebno 

vzpostaviti v prvotno stanje. V sredo 21.1.2015 predstavitev nove črpalke ob 16. uri 

v Dokležovju. V Dokležovju bo potrebno ob primeru poplav vodo črpati čez nasip. 

 

OBČINA BELTINCI 

mailto:obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si/


Usposabljanja v prihodnje naj bodo plačana, da se ljudje ne bodo izogibali 

izobraževanju.  

 G. Vöröš pove, da je bilo v letu 2014 dodatno 10.000 evrov bilo namenjeno za 

gasilce. Predlaga spremembo kriterija za dodelitev denarja društvom. Soglaša s tem, 

da je potrebno urediti hidrantno omrežje. Poda pobudo, da se dogovori z Gasilsko 

zvezo Črenšovci o sodelovanju in pomoči pri naravnih nesrečah. Poudari še, da se na 

Gasilsko zvezo lahko vedno računa, nujna oprema pa se mora nabaviti. 

 G. župan Milan Kerman pove, da bo v letu 2015 dodaten denar za cevi, ki so bile 

uničene v poplavah  2014, za 2016 pa še ni nihče nič predlagal. Predlaga, da se 

naredi strateški plan za več let (obdobje 2015-2020). Poudari, da je standard gasilcev 

zelo dober. Če se bo kazala nuja za nabavo opreme ali česa drugega, se bo v 

proračunu našel dodaten denar.       

 G. Ferčak omeni, da se glede proračuna še ne ve, kaj se bo dogajalo, kakšna oprema 

se bo lahko nabavila (glede na odobrena sredstva v proračunu).  

 Sklep št. 2: V letu 2015 se mora pripraviti nova strategija za obdobje 2015-2020.  

 

Ad. 4. Pobude in vprašanja 

 

G. Vöröš poda pobudo, da se člani odbora za zaščto in reševanje udeležijo občnih zborov PGD-jev. 

 

Sestanek se je končal ob 19. uri.   

 

 

 

 

Zapisal:  

Iztok Jerebic  

 

 

 

 

Predsednik odbora za zaščito in reševanje                                   Milan Kerman - župan 
                 Jožef Ferčak 


