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Občinski svet 

 
 

Z A P I S N I K 
nadaljevanja 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 

ki je bila dne 16.02.2007 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: župan Milan KERMAN, direktor občinske 
uprave, Venčeslav Smodiš. 

 
 
Sejo Občinskega sveta Občine Beltinci je pričel župan Občine Beltinci Milan 
Kerman, ki je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 16 
članov sveta-večina članov sveta, zato je seja sklepčna in se lahko nadaljuje. 
 
Pred začetkom samega nadaljevanja 1. izredne seje občinskega sveta, ki je 
bila prekinjena dne 12.02.2007 je občinska svetnica Valerija  Žalig povedala, 
da izstopa iz svetniške skupine stranke SD OO Beltinci in je o tem županu 
Milanu Kermanu predala pisno izjavo o odstopu. 
 
Nato je župan predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Petru Dugarju.  Po uvodnih besedah je župan Milan 
Kerman zaradi tega, ker je bilo določeno gradivo komisije svetnikom in tudi 
njemu dano na sami seji, predlagal prekinitev seje za 5 minut, da se lahko to 
gradivo pregleda in prebere. 
 
Seja se prekine za 5 minut. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Peter 
Dugar je prisotnim podal kratko poročilo o poteku 3. redne seje komisije, ki 
je bila 14.02.2007. Povedal je da, je o seji bil pisan zapisnik in je iz njega 
podrobneje razviden sam potek seje in sprejete odločitve. Med drugim je 
opozoril, da je prišlo do proceduralnega zapleta pri predlaganju kandidatov 
za posamezna delovna telesa. Svetnik Simon Horvat  je na  tej 3. seji  
predložil dopis občinskega odbora stranke NSi, iz katerega je razvidno, da 
želi omenjena stranka nadomestiti svoja kandidata Igora Adžiča in Ivana 
Mesariča, ki sta izstopila iz svetniške skupine te stranke z drugima 
kandidatoma in sicer Simonom Horvat in Regino Sraka. Povedal je še, da je 
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sam bil proti zamenjavi kandidatov, seja komisije je potekala naprej in so 
bile na njej sprejete določene odločitve. 
Nadalje je še povedal, da je v zvezi s proceduralnim zapletom v zvezi z 
zamenjavo predlaganih kandidatov za delovna telesa občinskega sveta 
Vladno službo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj zaprosil za pisno 
pojasnilo in da je do seje občinskega sveta prejel od vladne službe ustni 
telefonski odgovor, da morata imeti svetnika, ki sta izstopila iz svetniške 
skupine tudi možnost predlagati kandidate za delovna telesa občinskega 
sveta. Torej je dne 16.02.2007 poklical vse člane komisije in izvedel 
korespondenčno sejo komisije. Zaradi proceduralnega zapleta je predlagal 
umik sprejetih sklepov št. 19. in 20. sprejetih na 3. redni seji komisije. Umik 
je bil z večino glasov ZA poklicanih članov komisije tudi potrjeni. Za kar so 
prisotni svetniki prejeli tudi zapisnik 1. korespondenčne seje komisije na 
mizo. 
Peter Dugar je prisotne še obvestil, da je vladno službo tudi zaprosil za  
pojasnilo o tem, kaj storiti, če je rezultat glasovanje neodločen (dva člana  za, 
dva proti določenemu sklepu) in da je dobil odgovor, da se v tem primeru 
glasovanje ponovi in če je tudi po tem rezultat glasovanja neodločen, da se 
potem končna odločitev prepusti v glasovanje občinskemu svetu.  Omenil je 
tudi, da mu je bilo povedano, da zapisnik seje komisije veljaven, ko ga 
podpiše predsednik komisije in ne še le takrat ko ga na naslednji seji potrdi 
komisija. 
 
Župan Milan Kerman je omenil, da so na 3. redni seji Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja prisostvovali tudi vodje političnih strank in 
nekateri občinski svetniki, čeprav je bil na izredni seji občinskega sveta  
sprejet sklep, da predstavnikov strank na 3. redni seji komisije ne bo. Glede 
očitka stranki NSi je povedal, da je komisiji pravočasno dala dopis o 
nadomestitvi predlaganih kandidatov za delovna telesa občinskega sveta, 
zakaj ni odločila in da je stranka SLS predlagala kandidata Igorja Adžiča  za 
delovno telo občinskega sveta. 
 
Peter Dugar je podal odgovor, da je šele na 3. redni seji komisije prejel dopis 
občinskega odbora NSi, ki se nanaša na zamenjavo predlaganih kandidatov 
za delovna telesa občinskega sveta, zaradi tega komisija o tem prej ni  mogla 
razpravljati. 
 
Svetnica Valerija Žalig je povedala, da želi aktivno delovati v občinskem 
svetu. 
 
Po razpravi se je prešlo na izvedbo postopka oz. procedure za imenovanje 
članov Nadzornega odbora (NO). 
 
Predsednik  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Peter 
Dugar je obrazložil gradivo v zvezi z imenovanjem članov Nadzornega odbora 
Občine Beltinci. Povedal je, da na 3. seji komisije ni bil izglasovan sklep štev. 
21, o tem ali bo zaprta oz. odprta kandidatna lista za člane NO. Dodal je še, 
da je komisija v roku, ko je pridobivala kandidate v NO prejela skupaj 12 
predlogov.  
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Najprej je bil na glasovanje dan predlog za sprejem odprte liste pri 
glasovanju za člane NO. Svetniki so o predlogu glasovali javno, z dvigom rok.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 8. 
 
Iz glasovanja izhaja, da je potrjena odprta lista za glasovanje za člane NO, 
torej se o zaprti listi članov NO ni glasovalo. Sprejet je bil  
 
Sklep št.13/IV: 
Potrjuje oz. sprejema se odprta lista za glasovanje o članih Nadzornega 
odbora Občine Beltinci. 
 
 
Nato so svetniki glasovali o tem ali bo glasovanje za člane NO izvedeno javno 
ali tajno.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.  
 
ZA izvedbo tajnega glasovanja: 10, ZA izvedbo javnega glasovanja: 7 (en 
svetnik ni glasoval). Iz glasovanja izhaja, da se bo izvedlo tajno glasovanje. 
 
Sklep št. 14/IV: 
Volitve za člane Nadzornega odbora Občine Beltinci se bodo izvedle tajno.  
 
 
V nadaljevanju seje je bil v glasovanje podani predlog za 3-člansko komisijo 
za izvedbo tajnega glasovanja članov NO. Predlagani so bili naslednji člani 
občinskega sveta: Valerija Žalig, Peter Dugar, Peter Gruškovnjak.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0. (8 članov občinskega sveta ni glasovalo o 
imenovanju te komisije). 
 
Sklep št.15/IV: 
Imenuje se 3-članska komisija za izvedbo tajnih volitev članov v Nadzorni 
odbor Občine Beltinci v sestavi: Valerija Žalig, Peter Dugar in Peter 
Gruškovnjak. 
 
 
Pred samo izvedbo volitev članov v Nadzorni odbor Občine Beltinci je župan 
Milan Kerman odprl razpravo o tej točki dnevnega reda. 
 
Štefan Ferenčak je povedal, da svetniška skupina LDS ne bo sodelovala pri 
glasovanju za NO, ker način ni demokratičen.  
 
Simon Horvat je povedal, da tudi NSi ne bo sodelovala pri glasovanji za NO iz 
podobnih razlogov kot LDS. 
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Regina Sraka je povedala, da se odpoveduje sejnini v dobrobit revežem.  
 
Roman Činč je prisotnim navedel razloge, zakaj ne bo glasoval o imenovanju 
Nadzornega odbora Občine Beltinci. Prvi razlog je, ker se ne zavedamo dovolj, 
da je bil vsak svetnik izvoljen v OS zgolj z zmanjšano direktno podporo 
volivcev posameznikov. Kot dokaz za to, je prisotne spomnil na volilni 
rezultat. Torej, če bi želeli legitimnost v tem občinskem svetu, bi morali 
zagovarjati lojalnost, solidarnost, konsens – torej čim večje število in ne 
preglasovanje.  Drugi razlog je, da sklepajo se zavezništva z do sedaj 
neznanih razlogov, spreminjajo se rezultati volitev s sklepanjem t.i. 
zavezništev. Tretji razlog je osebne narave in temelji na lastni izkušnji – pri 
izbiri predsednika KS Beltinci se namreč ni upoštevalo volje volivcev, torej se 
ni upošteval volilni rezultat takrat ne in se tudi tokrat kot sam vidi ne bo. Vsi 
svetniki bi se morali truditi za kulturni dialog, za strpnost in sodelovanje. 
 
Marjan Maučec je očital županu Milanu Kermanu, da nekorektno vodi sejo, 
povedal je še, da je stranka SLS predlagala le enega člana v NO. 
 
Ana Nerad je povedala, da je pričakovala, da bo sodelovanje. NO je bil zmeraj 
do sedaj izvoljen na tretji seji občinskega sveta. Prav tako je zasledila, da so 
bila sredstva za društva razdeljena vedno pred volitvami in zato se ne strinja 
s tem, da se je temu novemu občinskemu svetu dalo v obravnavo in sprejem 
delitev sredstev za društva, ko prej ni bilo tako. Nikoli ni bila proti delitvi 
sredstev, kar ji je bilo očitano, ampak se ni čutila pristojno, da o tem odloča 
takoj na prvi seji, poleg tega je sama na novo v tem svetu, zadeve temeljito 
spremlja, se uči, želi delati po programu, kot si ga je na volitvah zastavila. 
Moti jo to, da ni sodelovanja med svetniki, zakaj se izstopa iz svetniških 
skupin. Problem, da se drugje. nekaj dogaja. 
 
Simon Horvat je podal repliko svetnici Ani Nerad in je povedal, da je pri 
razdelitvi resorjev, vodja stranke SDS pobral večje - pomembnejše odbore. 
 
Valerija Žalig je povedala, da ne bo glasovala za NO, ker je v občinskem svetu 
veliko nasprotovanje med svetniki, pravilno bi bilo razdeliti delovna telesa po 
volilnih rezultatih. 
 
Peter Gruškovnjak je podal repliko na razpravo Simona Horvat. Povedal je da 
so se vodje strank, ki so prisostvovali seji komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja hoteli umakniti, a je komisija želela, da so prisotni. 
Obenem je še povedal, da ni bila podana zahteva ampak le želja, da imajo oz. 
vodijo določene odbore.  
Na razpravo Valerije Žalig je povedal, da so predlagali samo enega kandidata 
v delovna telesa občinskega sveta in da je do procesnih zapletov pripeljala 
stranka  NSi. 
 
Simon Horvat je dejal, da se ne namerava opravičevati, in da ni potrdil 
zapisnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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Župan je ponovno poudaril, da stranka NSi ni naredila proceduralnega 
zapleta. Omenil je še, da mu je Peter Dugar povedal, da ni prišel na sodeloval 
koordinaciji, ker so se tako dogovoril. 
 
Predsednik komisije, Peter Dugar je povedal, da sam nima kaj hoditi na 
koordinacije vodij političnih strank, prisoten je, ko mu je to naročeno na seji 
občinskega sveta. 
 
Ana Nerad je postavila vprašanje, kako nadaljevati sedaj, kako želimo s tem 
delovati. Povedala je še, da je velika kritika s strani občanov. 
 
Igor Adžič je povedal, da je dne 19.01.2007 izstopil iz svetniške skupine in da 
je še vedno član stranke NSi ter da bo glasoval o Nadzornem odboru. 
 
Martin Virag je povedal, da glede na to, kako različni smo si, si tudi različno 
razlagamo demokracijo. Omenil je še, da ne misli sodelovati pri glasovanju za 
NO in da se proračunska sredstva ne prenašajo iz enega koledarskega leta v 
drugo.  
 
Srečko Horvat je povedal, da ne verjame v poštenost razdeljevanja odborov in 
komisij. Sprašuje se zakaj sedaj umik glasovanja o odborih. Sprašuje zakaj, 
je kljub dogovoru, da bo LDS dobila vodenje dveh delovnih teles sedaj dobila 
dva protikandidata. 
 
Stanko Glavač je imel repliko na razpravo Romana Činča ter je povedal, da 
župan naj ne dovoli ocenjevanja ljudi. V krajevni skupnosti Roman Činč ni 
hotel prevzeti nobenega odbora, in da naj drugim pameti ne soli, čeprav je 
profesor. 
 
Roman Činč je imel repliko Stanku Glavač in je povedal, da se v KS ni 
upoštevalo volje volivcev, povedal je, da je potrebna kultura dialoga. 
 
Valerija Žalig je imela repliko Ani Nerad, in je povedala, da želi delat in ne 
tako kot je povedala Neradova, da svetniki tega  ne želijo.Omenila je še, da so 
svetniki tu, ki delajo s svojo glavo, samo dogovoriti se mora, da se lahko  
dela. Ne more pa voliti za nedemokratično odločitev. 
 
Razprava je bila nato zaključena in se je prešlo na izvedbo tajnega glasovanja 
za člane NO. Tri članska komisija za izvedbo tajnih volitev je pripravila 
glasovnice in seznam vseh članov občinskega sveta. Nato so svetniki 
pristopili  k tajnemu glasovanju članov NO. 
 
Do priprave glasovnic je župan prekinil sejo. 
 
Glasovni listič je vseboval imena vseh kandidatov in sicer: 
1.Balažic Jožef, Panonska 4/b, Beltinci. 
2. Baša Vlado, Ižakovci 146/a. 
3. Ferenčak Mihael, 
4. Glavač Marinka, Gregorčičeva 24, Beltinci. 
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5. Kavaš Jožef, Panonska 113, Beltinci. 
6. Klemenčič Dejan, Glavna ul. 107, Dokležovje. 
7. Lebar Igor, Lipovci 59. 
8. Maučec Terezija, Jugovo 40, Beltinci. 
9. Pečnik Roman, Gregorčičeva 23, Beltinci. 
10. Sobočan Marija, Gregorčičeva 6, Beltinci. 
11. Škraban Zdenko, Železniška 14, Dokležovje. 
12. Virag Marko, Na Kamni 5, Beltinci. 
 
 
Po opravljenem tajnem glasovanju za člane NO je predsednica komisije za 
izvedbo tajnega glasovanja – Valerija Žalig razglasila rezultate tajnih volitev. 
Podala je sledeče poročilo: 

1. S strani komisije je bilo pripravljenih 19 glasovnic. 
2. v volilni imenik oz. na seznamu prisotnih je bilo zapisanih 19 članov 

občinskega sveta; 
3. en član Občinskega sveta Občine Beltinci je odsoten iz upravičenih 

razlogov. 
4. iz volilnega imenika je na podlagi podpisov razvidno, da je glasovalo 10 

članov občinskega sveta.  
5. Komisija ugotavlja, da so vse oddane glasovnice veljavne.  
 

Rezultat glasovanja je sledeči – kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 
1.Balažic Jožef, Panonska 4/b, Beltinci  je prejel 10 glasov. 
2. Baša Vlado, Ižakovci 146/a    je prejel 10 glasov. 
3. Ferenčak Mihael,     je prejel 0 glasov. 
4. Glavač Marinka, Gregorčičeva 24, Beltinci je prejela 0 glasov. 
5. Kavaš Jožef, Panonska 113, Beltinci  je prejel 10 glasov. 
6. Klemenčič Dejan, Glavna ul. 107, Dokležovje je prejel 10 glasov. 
7. Lebar Igor, Lipovci 59    je prejel 10 glasov. 
8. Maučec Terezija, Jugovo 40, Beltinci  je prejela 0 glasov. 
9. Pečnik Roman, Gregorčičeva 23, Beltinci je prejel 0 glasov. 
10. Sobočan Marija, Gregorčičeva 6, Beltinci je prejela 0 glasov. 
11. Škraban Zdenko, Železniška 14, Dokležovje je prejel 0 glasov. 
12. Virag Marko, Na Kamni 5, Beltinci  je prejel 0 glasov. 
 
Iz tajnih volitev izhaja 
 
Sklep št.16/IV:  
V Nadzorni odbor Občine Beltinci so izvoljeni: 

1. Jožef Balažic, Beltinci, Panonska 4/b, ki je prejel 10 glasov. 
2. Vlado Baša, Ižakovci 146/a, ki je  prejel 10 glasov. 
3. Jožef Kavaš, Beltinci, Panonska 113, ki je  prejel 10 glasov. 
4. Dejan Klemenčič, Dokležovje, Glavna 107, ki je prejel 10 glasov. 
5. Igor Lebar, Lipovci 59, ki je prejel 10 glasov. 

 
Po opravljenem glasovanju je župan predlagal, da se pristopi k glasovanju 
tudi drugih delovnih teles občinskega sveta. 
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Predsednik komisije za mandatna vprašanja pa je predlagal, da se zaradi 
proceduralnih zapletov tega ne opravi. 
 
Na glasovanje je dan predlog sklepa predsednika komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Peter Dugar, da se zaradi proceduralnih 
zapletov umakne z dnevnega reda obravnava in imenovanje članov delovnih 
teles občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0. (8 svetnikov ni glasovalo). 
 
Sklep št. 17/IV: 
Zaradi proceduralnih zapletov se iz dnevnega reda nadaljevanja 1. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci umakne točka – imenovanje delovnih 
teles občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
 
Peter Dugar je seznanil prisotne, da poziva vse predstavnike političnih 
strank, svetniške skupine in samostojne svetnike, da lahko do 23.02.2007 
ponovno podajo predloge kandidatov za imenovanje v delovna telesa 
občinskega sveta. Pri tistih, ki novih predlogov ne bodo podali, bodo 
obravnavani njihovi dosedanji predlogi. 
 
Štefan Ferenčak je povedal, da se naj zagotovi pravna veljavnost in 
zakonitost početja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 
Ker je bil s tem izčrpan dnevni red nadaljevanja 1. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 21.10 uri. 
 
 
 
Zapisal:                           Župan:                                  
Direktor občinske uprave:      Milan KERMAN  
Venčeslav SMODIŠ  


