
 1 

OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

ZAPISNIK 
34. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 29.04.2010 ob 18.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Martin Duh, Jože Erjavec, Štefan 
Ferenčak, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Srečko Horvat, Simon Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, 
Ana Nerad, Regina Sraka, Jožica Pucko, Martin Virag,  Andrej Vöröš. 
  
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Peter Dugar, Valerija Žalig. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predstavnik Nadzornega odbora Občine Beltinci Vlado Baša, Venčeslav 
Smodiš-direktor občinske uprave, direktorica Centra za socialno delo M. Sobota Nataša Meolic, direktor 
PIŠK M. Sobota Jožef Vugrinec, direktor Zdravstvenega doma M. Sobota Jože Felkar, ravnateljica Osnovne 
šole Beltinci Marica Horvat, finančnik v občinski upravi Štefan Činč. 
 
SEJO VODIL:  Milan Kerman, župan. 
 
Župan Milan Kerman je v začetku pozdravil vse prisotne, ugotovil zagotovljenost sklepčnosti in predlagal v 
sprejem dnevni red, kot je bil posredovan na vabilu za sejo.  
 
Prisotni na vsebino dnevnega reda niso imeli pripomb, zato ga je župan dal na glasovanje. 
 
Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:  ZA: 13 PROTI: 0. 
 
Sklep št. 473/IV: 
Sprejme se vsebina dnevnega reda 34. redne seje OS in sicer: 
1.   Poslovno poročilo Centra za socialno delo M. Sobota za leto 2009. 
2.   Poslovno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v letu 2009, finančni 
      načrt za leto 2010; poročilo o notranji reviziji poslovanja PIŠK v letu 2007 (2. pol.) in 2008. 
3.   Poslovno poročilo Zdravstvenega doma M. Sobota za leto 2009 in finančni načrt za leto 
      2010. 
4.   Letno poročilo Osnovne šole Beltinci za leto 2009 in finančni načrt za leto 2010. 
5.   Potrditev zapisnika 32. in 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
6.   Realizacija sklepov 32. in 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7.   Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
8.   Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9.   Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2008. 
10. Soglasje k sklepu o določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Osnovne 
      šole Beltinci za leto 2009. 
11. Kadrovske zadeve: 
      - Zadržanje sklepov v zvezi z imenovanjem Občinske volilne komisije Občine Beltinci. 
 
 
AD 1 - Poslovno poročilo Centra za socialno delo M. Sobota za leto 2009. 
 
Poslovno poročilo Centra za socialno delo je predstavila direktorica ga. Nataša Meolic. Predstavila je 
predvsem posebne specifike v letu 2009, ko se je zaradi pojava gospodarske krize za kar 56 % v primerjavi z 
letom poprej povečalo število podeljenih izrednih denarnih pomoči. Ob koncu predstavitve je župan odprl 
razpravo, v katero se je vključil g. Gruškovnjak, ki je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
poudaril dobro sodelovanje s Centrom za socialno delo skozi vse postopke nudenja pomoči potrebnim 
občanom ob izgubah zaposlitev in izrazil željo, da bi se tako sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče. S 
povedanim se je strinjala tudi ga. Meolic. Ostali prisotni niso imeli vprašanj, zato se je župan direktorici 
zahvalil za predstavljeno poročilo in prešel na naslednjo točko. 
 
 
AD 2 - Poslovno poročilo Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota v letu 2009, finančni 
          načrt za leto 2010; poročilo o notranji reviziji poslovanja PIŠK v letu 2007 (2. pol.) in 2008. 
 
Omenjena poročila in načrt je predstavil direktor PIŠK g. Jožef Vugrinec. Podal je pojasnila k letnim 
izkazom, predstavil finančni načrt za tekoče leto in obrazložil ugotovitve izvedene notranje revizije 
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poslovanja PIŠK v drugi polovici leta 2007 in v letu 2008 s strani notranje revizorke Mestne Občine Murska 
Sobota. V razpravi, ki je sledila, je g. Maučec povprašal o stroških računovodskih storitev na mesec, za kar 
je prejel odgovor, da knjižnica mesečno porabi 2.000 EUR za računovodske storitve s tem, da računovodski 
servis pomaga tudi pri izvajanju tajniških poslov (sestavljanje pogodb ipd.). V kratkem pa se načrtuje 
ponovna zaposlitev računovodskega delavca oz. delavke.  G. Adžič je g. Vugrinca povprašal o uvedbi plačila 
članarine tudi za občane občin ustanoviteljic (Murska Sobota in Beltinci), ki so do sedaj bili po članski 
izkaznici ravno zaradi prispevanja sredstev s strani omenjenih občin plačila članarine oproščeni in ali je 
možen kak drug dogovor. Opozoril je, da ta novost ni bila nikjer objavljena in ga je zato že več občanov 
spraševalo, zakaj je do tega prišlo. G. Vugrinec je pojasnil, da je članarina 10 EUR za odrasle, 7 EUR za 
študente, ostali pa ne plačujejo nič, tako majhna, da so se odločili, da bo le-ta enaka za vse, torej tudi za 
občini ustanoviteljici, kar pa je bilo objavljeno na spletni strani knjižnice. Obrazložil je še, da ima knjižnica 
probleme s slabo plačilno disciplino nekaterih, predvsem goričkih občin in zato kar 170.000 EUR terjatev 
za nazaj, vendar pa so se stvari začele obračati na bolje. Ob koncu razprave se mu je župan zahvalil za 
predstavitev in prešel na naslednjo točko dnevnega reda.     
 
 
AD 3 - Poslovno poročilo Zdravstvenega doma M. Sobota za leto 2009 in finančni načrt za leto 
          2010. 
 
Pri tej točki je direktor Zdravstvenega doma M. Sobota g. Jože Felkar predstavil delo Zdravstvenega doma v 
preteklem letu in na kratko obrazložil še finančni načrt v letu 2010. G. Gruškovnjak je ob tem izpostavil 
problem po eni strani sodobne zdravstvene postaje v Beltincih, ki pa ji primanjkuje boljša, številčnejša 
kadrovska zasedba (pediater,…). Zobozdravnika smo po dolgem času končno dobili. Od Zdravstvenega 
doma pričakuje več v tej smeri, da bomo občanom lahko ponudili kvalitetnejšo zdravstveno oskrbo, po 
kateri je tudi vse več potreb. G. Felkar je poudaril, da pa je pomanjkanje zdravnikov vsesplošen problem in 
je zato težko, se pa trudijo kolikor se le da. Župan se mu je za predstavitev zahvalil.   
 
 
AD 4 - Letno poročilo Osnovne šole Beltinci za leto 2009 in finančni načrt za leto 2010. 
 
Letno poročilo Osnovne šole Beltinci in finančni načrt je predstavila ravnateljica šole ga. Marica Horvat. V 
razpravi, ki je sledila predstavitvi, jo je g. Maučec vprašal, ali se je v katerem mediju oglasila in izrazila 
svoje mnenje, ko je v javnost prišla informacija, da naj bi bili učenci v Pomurju slabše izobraženi, da naj bi 
dosegali slabe uspehe kar naj bi posledično vplivalo tudi na razvoj regije. Ravnateljica je odgovorila, da je 
povedala svoje mnenje v intervjuju za nek časopis in da se je oglasila na to temo tudi na seminarju v 
Portorožu, kjer je opozorila, da naj se vseh šol v Pomurju ne meče v isti koš, da beltinske šole v tem vzorcu 
zagotovo ni in da si take razprave, ki Prekmurje stigmatizira na tak način, ne želi. Da naj si ustrezne 
inštitucije pridobijo točne podatke, preden objavljajo take stvari, da pa naj se potem dejansko na šolah, ki 
dosegajo slabše rezultate, tudi ustrezno ukrepa. Poudarila je, da so učenci naše šole še kar malo nad 
povprečjem in ne pod, da je pa res problem nižja bralnopismenost, ki pa jo na šoli že ustrezno odpravljajo, 
saj je rezultat vsako leto boljši. Ga. Nerad je ravnateljico povprašala še o prihodkih in odhodkih iz naslova 
prehrane – ali je razlika dovolj velika, da se iz tega lahko plača še kakšen delavec ali pa je to stvar 
financiranja občine. Ga. ravnateljica je razložila, da v tem trenutku nima točnega podatka o tem, koliko 
točno je prihodkov iz naslova malic in kosil, da pa enega delavca plačuje občina, nekaj pa tudi sami. Ga. 
Nerad je še pripomnila, da bi se šolska kuhinja morala obračunavati za vsako šolo posebej, saj bi se tako 
lažje financiralo delavce in vlagalo v posodabljanje kuhinje. Ga. ravnateljica je na to odgovorila, da imajo 
pač vse šole, ki so vključene v skupnost enako ceno. Zatem je svoje mnenje podal tudi g. Mesarič, ki je 
poudaril, da je Občina Beltinci za Osnovno šolo Beltinci namenila kar 8 % več sredstev kot leto poprej, kar 
je pohvalno, je pa opozoril na premajhen izplen najemanja telovadnice. Podal je tudi dvom o upravičenosti 
prevozov s kombijem, saj ni nikjer zaslediti prihodkov od te dejavnosti. Zanimalo ga je, koliko je bilo teh 
izplačil v letih 2008 in 2009. Ravnateljica je odgovorila, da prevozi s kombijem spadajo med druge 
prihodke, da sicer ne gre za nek velik znesek, da pa kombi glede na normative, ki veljajo za osnovne šole, 
praviloma niti ni več uporaben. Najemnino za telovadnico pa ne postavlja OŠ Beltinci, ki tudi ne razpolaga 
z urnikom, njena dolžnost je le, da zagotovi prostor na razpolago ko ga učenci ne potrebujejo. Upravljanje z 
najemnino in urnikom pa je delo športnega sekretarja. G. Mesarič se je za razloženo zahvalil in poudaril, da 
bodo morali te vidike upoštevati pri načrtu gradnje nove telovadnice. S tem je bila razprava zaključena, zato 
se je župan ravnateljici zahvalil za predstavitev in pojasnila. 
 
 
AD 5 - Potrditev zapisnika 32. in 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Župan odpira razpravo na vsebino zapisnikov 32. redne in 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
a) Zapisnik 32. redne seje OS. 
Prisotni na vsebino zapisnika niso imeli nobenih pripomb. 
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Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 12, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 474/IV: 
Sprejme se zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 
 
b) Zapisnik 33. redne seje OS. 
Prisotni na vsebino zapisnika niso imeli nobenih pripomb in predlogov za njegovo spremembo. 
 
Prisotnih: 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 475/IV: 
Sprejme se zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini.  
 
 
AD 6 - Realizacija sklepov 32. redne in 33. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman je povedal, da so vsi sklepi 32. seje realizirani. Kar zadeva sklepe 33. redne seje pa je 
en v teku realizacije, dva pa sta zadržana in sicer sklep št. 470/IV iz razloga nepopolnosti in sklep št. 
471/IV, ker zanj ni zakonske podlage.  
 
 
AD 7 - Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana 
 
Župan je povedal, da se izgradnja sekundarne kanalizacije nadaljuje, naslednji teden pa bo ponovni sklic 
komisije za primarni vod kanalizacije, ki bo pregledala poročilo revizijske komisije. O nadaljnjih aktivnostih 
bo sproti poročal. 
 
 
AD 8 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
G. Ferenčak je dal pobudo, da naj se pristopi k rešitvi bioloških odpadkov. G. Erjavec je opozoril na 
izgradnjo kanalizacije v Lipovcih, kjer izvajalec za sabo pušča zelo slabo in nevarno stanje (odprti jaški, 
neoznačene površine,…). Izvajalca in nadzorni organ naj se obvesti in naj ustrezno ukrepa. Župan 
odgovarja, da bo tako tudi storil. G. Maučec je na prejšnji seji dal pobudo o prostorskih rešitvah Občine 
Beltinci. Gradivo, kot pravi, je zdaj predal županu in predlaga naj ga preuči ustrezni Odbor in se ga potem 
uvrsti na naslednjo sejo Občinskega sveta. Župan se strinja. G. Horvat Srečko je opozoril na smrad iz farme 
Nemščak, kje pa župan odgovarja, da bo verjetno zaradi situacije okoli g. Židana potrebno najti novo 
pristojno osebo v zvezi z reševanjem te problematike. Nadalje g. Horvat opozarja na zapisnike odborov in 
komisij, objavljene na spletni strani Občine Beltinci. Nekateri da so zelo ažurni, drugi (npr. zapisniki 
Odbora za informiranje) pa že dolgo niso bili objavljeni. Neprimerno slabša situacija je pri zapisnikih 
Uredniškega odbora občinskega informativnega glasila, kjer ni objavljen noben zapisnik, se pa verjetno 
pred vsako izdajo nove številke vsaj dvakrat sestanejo. Župan mu je odgovoril, da se zapisniki v glavnem 
sproti objavljajo. G. Adžič je kot predsedujoči Odbora za informiranje dal g. Horvatu repliko, da sam nima 
pristojnosti da bi obvladoval spletno stran Občine Beltinci, da se je Odbor sestal ob obravnavanju 
proračuna in če je prišlo s strani občinske uprave do kakšne napake, da zapisnik še ni objavljen, prosi, da 
se to uredi. Sam pa ima vprašanje za g. Horvata, ki se nanaša na njegovo izjavo, citirano iz zapisnika 31. 
seje Občinskega sveta: »oni bi se sestajali, pa kupčkali,…« - vprašal ga je, ali je v teh 7 letih in 8 mesecih 
ostal brez kakšne sejnine in če je, kdaj  in kaj je bil razlog. Ponovno je opozoril na nezakonito izplačana 
nekaj tisoč EUR vredna izplačila v Zavodu za turizem in kulturo Beltinci, kjer da pristojni organi niso storili 
nič in g. Horvatu dal tudi pobudo, da naj skupaj z Nadzornim odborom Občine Beltinci do naslednje seje 
razišče izplačila v višini 80 EUR, ki naj bi se pojavila v KS Ižakovci in ki naj bi jih dobili predsedniki društev 
kot nagrade za svoje delovanje. Podajo naj tudi ukrepe, ki bodo v tej zvezi sledili. G. Adžič je imel še 
vprašanje za župana v zvezi s stanjem Ravenske ceste, ki je bila pred kratkim sanirana, zdaj pa je že v zelo 
slabem stanju. Zanimajo ga garancijski pogoji, ki verjetno še veljajo, obrniti bi se bilo potrebno na izvajalca 
in izvesti vse potrebne aktivnosti ter Občinskemu svetu poročati, kaj se še da storiti, saj v kratkem ne bo 
na voljo spet novih sredstev za ponovno obnovo te ceste. Županu je postavil tudi vprašanje v zvezi s 
potekom aktivnosti in roki, ki se nanašajo na z njegove strani predlagane 3 postavke za proračun 2010 za 
Zdravstveno postajo Beltinci in sicer: 1. sanacija kanalov za odvodnjavanje vode, 2. nakup novega EKG 
aparata, 3. obnova pohištvenega dela laboratorija. Župan pravi, da bo o tem poročal na naslednji seji. 
Nadalje je svojo pobudo podal tudi g. Duh, le-ta pa se je nanašala na slabe razmere na cesti Melinci – 
Ižakovci – Dokležovje, kjer se zadržuje voda, ki udeležencem prometa in okoliškim prebivalcem povzroča 
nemalo težav. G. Glavač je županu postavil vprašanje v zvezi z menjavo oken na hišah ob Panonski cesti. 
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Župan mu je pojasnil, da bi moral g. Kampuš že do 1. maja sklicati sejo Odbora za spremljanje gradnje 
avtoceste, kar pa se očitno ni zgodilo in bo preveril, zakaj ne, ter predlagal, naj se sestanejo čimprej. G. 
Adžič je povedal, da je prišlo do problema, ker so nekateri ljudje dobili izplačane zelo velike vsote, drugi pa 
niso dobili nič in predlagal, da se pozove vsaj nekaj odvetnikov, ki so na teh primerih delali in naj preko 
internega kanala pojasnijo ljudem, kakšne so možnosti in postopki naprej. G. Maučec se boji, da brez tožb 
ne bo šlo naprej, saj je prejšnja vlada na pobudo g. Žerjava zadevo predlagala naprej, zdaj pa se je vse 
ustavilo. G. Mesarič ugotavlja, da so od teh obljub minila že tri leta in pol. Strinja se tudi z g. Erjavcem 
glede slabega stanja cest v Lipovcih zaradi gradnje kanalizacije, ki naj bi se jih vsaj ustrezno označilo. 
Županu se je zahvalil, da je pripeljal cenilca kmetijske stroke in objasnil določene prej nejasne stvari, 
vprašal pa je tudi kako je s plačili Občine obrtnikom, ki da naj ne bi potekala na rok. Trditev je župan 
demantiral in poudaril, da vsa izplačila potekajo na rok, ki pa je za občine najmanj 30-dnevni. Ker noben 
član Občinskega sveta ni imel več vprašanj ali pobud, je župan prešel na naslednjo točko dnevnega reda 
seje.  
 
 
AD 9 - Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2008. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Beltinci je predstavil računovodja Štefan Činč. V razpravi, ki je sledila, 
je g. Duh protestiral, da v letu 2008 ni bila zgrajena dovozna cesta  z občinske ceste Občine Beltinci do 
Bistrice in da KMN Meteor Melinci ni prejel obljubljenih 400 EUR nagrade, zato sam zaključnega računa ne 
bo podprl. G. Erjavec je obrazložil glas skupine SDS in pojasnil, da skupina ob razpravi ni imela pripombe 
in ker je zaključni račun podprl tudi Nadzorni odbor Občine, ga podpira tudi svetniška skupina SDS. 
Drugih pripomb ni bilo. 
 
Prisotnih: 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 9, PROTI: 1. 
 
Sklep št. 476/IV: 
Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2008 v predlagani obliki. 
 
 
AD 10 - Soglasje k sklepu o določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljici Osnovne 
            šole Beltinci za leto 2009. 
 
Župan je pojasnil, da je Svet zavoda o delovni uspešnosti ravnateljice že razpravljal, da je po novem naloga 
Občinskega sveta le ali bo dal soglasje k sklepu. Pozval je Odbor za družbene dejavnosti, da poda svoje 
mnenje. G. Gruškovnjak je povedal, da so člani omenjenega odbora na to temo že razpravljali in niso imeli 
nobenih pripomb, čeprav pa morajo pripomniti, da so za uspešnost takšne ocene zaslužni vsi, tudi ostali 
kolektiv in otroci. Župan je pojasnil še, da obstajajo zakonske omejitve za izplačilo, izplača se lahko le 3/12 
letnega zneska. Ostali prisotni niso imeli pripomb. 
 
Prisotnih: 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 13, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 477/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost 
ravnateljici Osnovne šole Občine Beltinci dr. Marici Horvat za leto 2009, v višini 80 % vrednosti 
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost. 
 
Redna delovna uspešnost za leto 2009 se ravnateljici šole v letu 2010 izplača v višini 3/12 letnega 
zneska.  
 
AD 11 - Kadrovske zadeve: 
             - Zadržanje sklepov v zvezi z imenovanjem Občinske volilne komisije Občine Beltinci. 
  
G. Smodiš je predstavil razloge za zadržanje sklepov, saj je s strani republiške volilne komisije pridobil 
mnenje, ki pravi, da je sklep Občinskega sveta o predčasnem prenehanju mandata sedanji Občinski volilni 
komisiji nezakonit. Sklep o imenovanju nove občinske volilne komisije pa je pomanjkljiv, saj ne vsebuje 
določb o začetku in trajanju mandata komisije. G. Adžič je povedal, da je Komisija za statutarna in pravna 
vprašanja pridobila mnenje s strani SVLR in da je identično, kot ga je predstavil g. Smodiš. Na podlagi tega 
je župan dal na glasovanje sprejem novih dveh sklepov. 
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Prisotnih: 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 16, PROTI: 0.    
 
Sklep št. 478/IV: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep o razveljavitvi sklepov št. 470/IV in 471/IV, sprejetih 
na 33. redni seji občinskega sveta dne 08.04.2010. 
 
Prisotnih: 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje:   ZA: 16, PROTI: 0.    
 
Sklep št. 479/IV: 
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 22/06-UPBS 2) in 16. člena Statuta 
Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 83/09 ) je Občinski svet Občine Beltinci na svoji  34. redni seji, ki je 
bila 29.04.2010 sprejel  
 

S K L E P 
 

I. 
 
V Občinsko volilno komisijo Občine Beltinci se imenujejo: 
 
1. predsednik komisije: 
GORAZD TIVADAR, Lipovci 71 
namestnik predsednika komisije: 
KAREL MAKOVECKI, Beltinci, Mladinska ul, 2/c 
 
2. prvi član komisije:  
TADEJ GRANFOL, Gančani 122/a,  
namestnik prvega člana komisije: 
BOŠTJAN ERJAVEC, Lipovci 68 
 
3. druga članica komisije: 
KATARINA TKALEC, Beltinci, Mladinska ul. 2/c  
namestnica druge članice komisije: 
EMA MESARIČ, Lipovci 100/a  
 
4. tretja članica komisije: 
RENATA ADŽIČ, Cvetno naselje 4, Beltinci 
namestnik tretje članice komisije: 
MLADEN SIMIČ, Beltinci, Kocljevo naselje 6  
 

II. 
 
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine Beltinci traja štiri leta in se mandat prične 
s konstituiranjem novega Občinskega sveta Občine Beltinci, po izvedenih lokalnih volitvah 2010.  
 

III. 
 
Sedež Občinske volilne komisije Občine Beltinci je v upravni zgradbi Občine Beltinci, Mladinska ul. 
2, 9231 Beltinci.  
 

IV. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.:……………….. 
Beltinci, …………. 
         Župan: 
         Milan KERMAN 
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Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 21.55 uri.  
 
Tonski zapis seje se hrani v arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Aleksandra MESARIČ        Milan KERMAN 


