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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 18.12.2014 ob 17.00 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:  Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ, Štefan ČINČ,  
  računovodja v občinski upravi Občine Beltinci 
   
 
SEJO VODIL: Milan Kerman, župan Občine Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman je pozdravil vse prisotne. Ugotavlja, da je prisotnih 18 članov občinskega 
sveta, svet je sklepčen in zato lahko nadaljuje s svojim delom. 
 
Nadalje še pove, da je bilo gradivo, kot veleva poslovnik poslano tudi predsednikom krajevnih 
skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu, da so seznanjeni s 
sklicem seje sveta. Ta seja bo potekala še v klasični obliki, gradivo so prejeli v fizični obliki z 
povabilom, da naj se izjavijo o tem, ali bi želeli gradivo dobivati na dom z elektronsko pošto. Do 
naslednje seje bo prav tako pripravljena glasovalna naprava, da se bo izvajalo glasovanje z njo.  
 
Pred določitvijo dnevnega reda, kot določa poslovnik občinskega sveta, se pregleda in sprejme 
zapisnik prejšnje seje. Župan Milan Kerman daje v razpravo vsebino zapisnika 1. konstitutivne 
seje, ki  je bila izvedena 07.11.2014.  
 
Prisotni niso imeli na vsebino zapisnika nobenih pripomb, zato se ga daje v glasovanje in v 
sprejem. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. Seje se je udeležil svetnik Tomaž 
Rous. 
 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 6/VI: 
Sprejme se vsebina zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predloženi obliki in vsebini. 
 
 
Ob pregledu sklepov 1. konstitutivne seje je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi 
prejšnje seje. 
 
 
Župan Milan Kerman v nadaljevanju daje v razpravo vsebino dnevnega reda 2. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci.  
 
Ugotavlja da ni dodatnih predlogov glede vsebine dnevnega reda. Prisotnim predlaga, da sprejmejo 
sklep o tem, da se točke 3,4 in 5 predstavijo skupaj, istočasno iz razloga, ker je sledljivost same 
vsebine bistveno lažja. Glasovanje pa bo o posameznih točkah potekalo posamezno, kot je 
pripravljeno v gradivu za to sejo sveta. 
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Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 7/VI: 
Točke dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci pod zaporedno številko 
3, 4 in 5 se bodo obravnavala skupaj. 
 
 
Ob koncu daje župan še v sprejem celotni dnevni red 2. Redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep 8/VI: 
Potrdi oz. sprejme se dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
1. Sprejem zapisnika 1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov  
    1. konstitutivne seje občinskega sveta. 
2. Kadrovske zadeve: 
     a) Ustanovitev občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci. 
     b) Imenovanje predsednikov in članov stalnih ter občasnih delovnih teles  
     Občinskega sveta  Občine Beltinci. 
     c) Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Beltinci. 
3. Rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2014. 
4. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015-prva obravnava. 
5. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2016-prva obravnava. 
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci. 
 
 
AD 2 - Kadrovske zadeve 
 

a) Ustanovitev občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci 
 

V statutu in poslovniku občinskega sveta, kot pove uvodoma župan Milan Kerman, so zapisana in 
določena stalna delnovna telesa občinskega sveta. Ker pa smatramo, da potrebujemo tudi 
občasna, ki so delovala tudi v preteklosti,  jih je potrebno določiti in potrditi s sklepom občinskega 
sveta.  
 
Prosi predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Srečka Horvata, da 
poda pri tej točki poročilo komisije. 
 
Srečko Horvat pove, da je komisija na svoji 3. redni seji obravnavala imenovanje občasnih 
delovnih teles, saj jih statut in poslovnik ne opredeljujeta, ampak samo stalna delovna telesa. 
Prebere sklep, ki ga komisija predlaga v sprejem občinskemu svetu. Nadalje še pove, da Varnostni 
sosvet ni potrebno ustanavljati, saj ga imamo opredeljenega v dogovoru o ustanovitvi, ki je bil 
podpisan med Občino Beltinci in Policijo Murska Sobota z dne 18.05.2004. Prav tako je 
ustanovitev uredniškega odbora informativnega glasila opredeljena v Odloku o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine Beltinci – Mali rijtar z dne 08.02.2011.  
 
Župan Milan Kerman dodatno pove, da so v gradivu in pri predlogu sklepa navedene tudi naloge 
posameznega telesa.  
 
Raprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
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Glasovanje: ZA: 19. PROTI: 0. 
 
Sklep št. 09/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, na podlagi katerega se za mandatno obdobje 
2014-2018 ustanovijo naslednja občasna delovna telesa OS in sicer: 
I. 
1. ODBOR ZA KMETIJSTVO (1predsednik + 8 članov) 
2. ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE  

(1 predsednik + 4 člani) 
3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (1 predsednik + 4 člani + 4 člani po funkciji) 
4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA (1 predsednik+ 4 člani) 
5. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU (1 predsednik+4 člani+4 člani 

po funkciji) 
6. ODBOR ZA INFORMIRANJE  (1 predsednik + 4 člani) 
 

II. Naloge občasnih delovnih teles : 
1. ODBOR ZA KMETIJSTVO  

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na: 

- dejavnost in razvoj kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva, 

- celostni razvoj podeželja, 

- in drugo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet. 

2. ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
Okvirne naloge in pristojnosti odbora so:  

- obravnavanje predlogov aktov in drugih vprašanj iz pristojnosti Občine Beltinci, ki se 
nanašajo na izmenjavo znanj, vedenj in veščin med vsemi generacijami, 

- omogočanje infrastrukturnih pogojev za avtonomno delovanje mladine, izobražencev in  
starejših,   

- implementacijo na novo pridobljenih znanj v lokalno okolje Občine Beltinci,  
- vključevanje izobraževalnih in kulturnih institucij Občine Beltinci  v vseživljenjsko učenje, 
- obravnavanje ostale problematike, ki mu jo dodeli občinski svet. 

 

3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na: 

- zaščito, 

- reševanje, 

- in drugo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet. 

 

4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA 
Okvirne naloge in pristojnosti komisije so določene v Zakonu o romski skupnosti ter Poslovniku 
občinskega sveta Občine Beltinci. 

 

5. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
Okvirne naloge in pristojnosti sveta so določene v 6. členu Zakona o voznikih (Ur. list RS št. 

109/2010) in Poslovniku Občinskega sveta Občine Beltinci. 

 

6. ODBOR ZA INFORMIRANJE   
Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja s pristojnosti občine, ki se nanašajo na 

področje informiranja: interni kanal, spletna stran občine, ostale oblike informiranja ter drugo 

problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet. 

III.  

Sklep velja  z dnem sprejetja. 



4 

 

b) Imenovanje predsednikov in članov stalnih ter občasnih delovnih teles  
     Občinskega sveta  Občine Beltinci. 
 
Pri tej točki poročilo poda predsednik KMVVI, Srečko Horvat. Tudi imenovanje predsednikov in 
članov stalnih ter občasnih delovnih teles OS Občine Beltinci je bilo obravnavano na njihovi 3. 
seji, ki je bila 02.12.2014. Komisija je, kot navaja predsednik Srečko Horvat je pregledala vse 
prispele predloge in ugotavljala, če le-ti izpolnjujejo pogoje za imenovanje ter če so podane izjave 
oz. soglasja kandidatov za imenovanje. Na podlaig dopolnil je nato komisija izoblikovala predlog 
liste kandidatov in kandidatk za imenovanje v stalna in občasna delovna telesa Občinskega sveta 
Občine Beltinci. Komisija občinskemu svetu predlaga, da izvede glasovanje o listi kandidatov kot 
celoti.  
 
Župan Milan Kerman se zahvali predsedniku za obrazložitev in daje predlog v razpravo. Ugotavlja, 
da razprave pri tej točki ni, zato se predlog daje na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 10/VI: 
1. 

I. V ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE OS se imenujejo: 
1. Slavko Petek, Gančani 10, 9231 Beltinci - predsednik 

2. Roman Činč, Travniška 16, 9231 Beltinci - član 

3. Srečko Horvat, Sončna 8, Dokležovje, 9231 Beltinci – član 

4. Miran Maučec, Gančani 187, 9231 Beltinci - član 

5. Jožef Ferčak, Lipa 67/a, 9231 Beltinci – član. 

 

II. V ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
OS se imenujejo: 

1. mag. Andrej Kociper, Melinci 127, 9231 Beltinci - predsednik 

2. Marko Virag, Na Kamni 5, Beltinci, 9231 Beltinci - član 

3. Miran Maučec, Gančani 187, 9231 Beltinci - član 

4. Štefan Žižek, Gančani 146, 9231 Beltinci - član 

5. Tomaž Rous, Prekmurska 10, 9231 Beltinci - član 

6. Patricija Vrbančič, Dokležovje, Severna 33, 9231 Beltinci - članica 

7. Martin Pintarič, Ravenska 24, 9231 Beltinci - član 

8. Suzana Majc, Melinci 172, 9231 Beltinci - članica 

9. Leon Antolin, Partizanska 8, 9231 Beltinci – član. 

 
III. V ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI OS se 
imenujejo: 

1. Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci – predsednik  

2. Tomaž Rous, Prekmurska 10, 9231 Beltinci - član 

3. Ana Marija Vučko, Lipovci 278, 9231 Beltinci - članica 

4. Slavko Petek, Gančani 10/a, 9231 Beltinci - član 

5. Genovefa Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci - članica 

6. Marjeta Močnik, Cvetno naselje 6, 9231 Beltinci - članica 

7. Štefan Pozderec, Lipovci 258, 9231 Beltinci - član 

8. Sandra Vöröš, Bratonci 29, 9231 Beltinci - članica 

9. Bojan Žerdin, Lipa 135, 9231 Beltinci – član. 

 
VI. V ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI se 
imenujejo: 

1. Marjan Zver, Ižakovci 76, 9231 Beltinci - predsednik 

2. Dejan Klemenčič, Glavna 107, Dokležovje, 9231 Beltinci - član 

3. mag. Andrej Kociper, Melinci 127, 9231 Beltinci - član 
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4. Boštjan Zver, Ižakovci 147, 9231 Beltinci - član 

5. Dejan Jakob, Lipovci 103, 9231 Beltinci - član 

6. Martin Duh, Melinci 142, 9231 Beltinci - član 

7. Viljem Horvat, Sončna 2, Dokležovje, 9231 Beltinci - član 

8. Jožef Erjavec, Lipovci  68, 9231 Beltinci - član 

9. Martin Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci – član. 

 
V.  V STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO se imenujejo: 

1. Marko Virag, Na Kamni 5, 9231 Beltinci – predsednik  

2. Darja Majcen, Melinci 94/a, 9231 Beltinci - članica 

3. Igor Adžič, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci - član 

4. Boštjan Zver, Ižakovci 147, 9231 Beltinci - član 

5. Jožica Jakob, Jugovo 48, 9231 Beltinci – članica. 

 
VI. V ODBOR ZA KMETIJSTVO se imenujejo: 

1. Štefan Žižek, Gančani 146, 9231 Beltinci – predsednik  

2. Marjan Zver, Ižakovci 76, 9231 Beltinci - član 

3. Dejan Jakob, Lipovci 103, 9231 Beltinci - član 

4. mag. Andrej Kociper, Melinci 127, 9231 Beltinci - član 

5. Miran Maučec, Gančani 187, 9231 Beltinci - član 

6. Aleš Zver, Ribiška pot 1, Beltinci, 9231 Beltinci- član 

7. Alojz Vohar, Gančani 218, 9231 Beltinci - član 

8. Stanislav Glavač,  Panonska 86, 9231 Beltinci - član 

9. Iztok Majcen, Lipovci 119, 9231 Beltinci – član. 

 

VII. V ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE se 

imenujejo: 
1.Tomaž Rous, Prekmurska 10, 9231 Beltinci – predsednik  

2. Ana Marija Vučko, Lipovci 278, 9231 Beltinci - članica 

3. Genovefa Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci - članica 

4. Miha Biderman, Lipovci 272, 9231 Beltinci - član 

5. Rozalija Vrbnjak, Bratonci 71, 9231 Beltinci – članica. 

 
VIII. KOMISIJO ZA ROMSKA VPRAŠANJA se imenujejo: 

1. Katarina Rozmarič, Dokležovje, Osredek 3, 9231 Beltinci-predsednica  

2. Darja Majcen, Melinci 94/a, 9231 Beltinci - članica 

3. Horvat Dušan, Poljska pot 9/g, 9231 Beltinci - član 

4. Andrej Pozderec, Ribiška pot 10/a, 9231 Beltinci - član 

5.Marijan Zver, Ižakovci 76, 9231 Beltinci – član. 

 
IX. V ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE se imenujejo: 
1. Jožef Ferčak, Lipa  Lipa 67/a, 9231 Beltinci - predsednik 
2. Dejan Jakob, Lipovci  103, 9231 Beltinci - član 
3. Ana Marija Vučko, Lipovci 278, 9231 Beltinci - članica 
4. Štefan Olaj, Lipa 14, 9231 Beltinci - član 
5. Damjan Ivanek,  Gančani 91/a, 9231 Beltinci – član. 
 
X. V ODBOR ZA INFORMIRANJE se imenujejo: 

1. Jožica Jakob,  Jugovo 48, 9231 Beltinci - predsednica 

2. Darja Majcen, Melinci 94/a, 9231 Beltinci - članica 

3. Nataša Hartman Adjei, Krožna 20/c, 9231 Beltinci - članica 

4. Alenka Mujdrica Rožman, Bratonci 42/a, 9231 Beltinci - članica 

5. Anja Horvat, Poljska pot 1/a, 9231 Beltinci – članica. 
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XI. V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU se imenujejo: 

1. Milan Gjörek, Panonska 31, 9231 Beltinci  - predsednik 

2. Srečko Horvat, Sončna  8, Dokležovje, 9231 Beltinci - član 

2. Štefan Žižek, Gačani 146, 9231 Beltinci - član 

3. Janez Kovačič, Travniška 14, Beltinci, 9231 Beltinci - član 

4. Lidija Erjavec, Jugovo 36, 9231 Beltinci - član 

5. Bojan Prosič, Ulica Slave Klavora 10, 9000 Murska Sobota – član 

6. Martina Vidonja, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci - članica 

7. Lilijana Fujs Kojek, Bakovci, Poljska 38, 9000 Murska Sobota – članica 

8. Andrej Vöröš, Lipovci 276, 9231 Beltinci, predsednik GZ – član. 

 
XII. V VARNOSTNI SOSVET se imenujejo: 

1. Župan Milan Kerman, Bratonci 148/a, 9231 Beltinci - predsednik 

2. Boštjan Zver, Ižakovci 147, 9231 Beltinci - član 

3. Vanja Kramar,Lipa 1, 9231 Beltinci - članica 

4. Jožef Vinčec, Gančani 15/a, 9231 Beltinci – član 

5. Tomislav Habulin, komandir Policijske postaje Murska Sobota – član 

6. Bojan Prosič, Ulica Slave Klavora 10, 9000 Murska Sobota – član 

7. Milan Gjörek, Panonska 31, 9231 Beltinci – predsednik SPV Občine Beltinci - član 

8. Alojz Vinčec, Gančani 15/a, 9231 Beltinci, poveljnik CZ – član 

9. Andrej Vöröš, Lipovci 276, 9231 Beltinci – poveljnik GZ – član 

10. Martina Vidonja, Ižakovci 60/a, 9231 Beltinci – predstavnica Vrtca Beltinci – članica 

11. Lilijana Virc, Vezna 12, 9231 Beltinci – predstavnica OŠ Beltinci – članica. 

 

XIII. V UREDNIŠKI ODBOR informativnega glasila »MALI RIJTAR« se imenujejo:  

1. Simona Cizar, Mladinska ul. 11, 9231 Beltinci – odgovorna urednica 

2. Jožica Jakob, Jugovo 48, 9231 Beltinci  - članica 

3. Genovefa Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci - članica 

3. Snežana Bračko, Krožna 2, Beltinci, 9231 Beltinci - članica 

5. Martina Perša, Ižakovci 10/a, 9231 Beltinci – članica. 

2. 
Članstvo v odboru, komisiji, svetu oz. odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka 

mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je odbor, komisijo, svet oz. odbor imenoval. 

3. 
Občinski svet Občine Beltinci o listi kandidatov glasuje v celoti. 

4. 
Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
c) Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Beltinci. 
 
Predsednik KMVVI, Srečko Horvat obrazloži predlog in pove, da se o vsakem kandidatu glasuje 
posamično. Poda imena kandidatov na kandidatni listi. 
 
Župan Milan Kerman odpira razpravo pri tej točki dnevnega reda. 
 
Svetnik Igor Adžič pozdravi vse prisotne in pove, da je na sestanku - koordinaciji strank in list 
zastopanih v občinskem svetu, bilo dogovorjeno drugače, kot je predložena lista kandidatov za 
nadzorni odbor. Takrat so se namreč dogovarjali v smeri oz. so težili k temu, da se prekine s 
slabimi praksami, ki so bile doslej, da bi bil bivši župan v nadzornem odboru. Zato se je odločil, 
da predlaga občinskemu svetu dodatnega kandidata za imenovanje v nadzorni odbor. Komisiji 
predaja dokazila in soglasje kandidata. Županu predlaga, da se odredi pavza, da se komisija 
sestane in pregleda vlogo in pripravi dopolnjeno listo za glasovanje na občinskem svetu. 
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Svetnik Dejan Jakob pove, da ne vidi razloga, zakaj dr. Matej Gomboši ne bi mogel biti izvoljen v 
nadzorni odbor. Do sedaj namreč ni bilo težav s tem, da je bil bivši župan član NO. V primeru 
nezaupnice, da kandidat ne bo izglasovan, sam predlaga drugega kandidata in bo dokazila predal 
komisiji, ko bo zasedala med pavzo.  
 
Župan Milan Kerman odredi v nadaljevanju  10 minutno pavzo, da se sestane komisija in ugotovi 
ustreznost in izpolnjevanje pogojev dodatnih predlaganih dveh kandidatov. 
 
Seja se prekine za 10 minut. 
 
Predsednik KMVVI poda ugotovitve in prebere zapisnik 1. izredne seje KMVVI, ki je opravila svoje 
delo v zvezi s to točko dnevnega reda. Dodatno pove, da kandidat Horvat Slavko iz Beltinec 
(predlagatelj Igor Adžič) izpolnjuje vse pogoje za kandidaturo kot tudi so priložena vsa potrebna 
dokazila. Predlagatelj kandidatke Marjetke Jakob iz Lipovec, Dejan Jakob ni priložil manjkajoče 
soglasje kandidatke, zato KMVVI  njegov predlog zavrne kot nepopoln. 
 
 
Sledi glasovanje o vsakem posameznem kandidatu iz liste, ki jo je pripravila komisija.  
 

1. Cigan Miroslav, Gančani 43/a, 9231 Beltinci     - ZA: 19, PROTI: 0. 
2. dr. Matej Gomboši, Beltinci, Panonska 101, 9231 Beltinci - ZA: 6 , PROTI: 13. 
3. Horvat Slavko, Kmečka 52, 9231 Beltinci     - ZA:15, PROTI: 3. 
4. Kisilak Vöröš Marjeta, Ravenska 26, 9231 Beltinci   - ZA: 19, PROTI: 0. 
5. Jožef Ružič, Panonska 44, 9231 Beltinci     - ZA: 19, PROTI: 0. 
6. Jožef Tivadar, Lipovci 71, 9231 Beltinci     - ZA: 19, PROTI: 0. 

 
Iz glasovanja izhaja 
 
Sklep št. 11/VI: 
 
V  NADZORNI ODBOR OBČINE BELTINCI se imenujejo: 

1. CIGAN Miroslav, Gančani 43/a, 9231 Beltinci 
2. HORVAT Slavko, Kmečka 52, 9231 Beltinci 
3. KISILAK VÖRÖŠ Marjeta, Ravenska 26, 9231 Beltinci 
4. RUŽIČ Jožef, Panonska 44, 9231 Beltinci 
5. TIVADAR Jožef, Lipovci 71, 9231 Beltinci. 

2. 
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata 
članom Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je nadzorni odbor imenoval. 
3.  
Okvirne naloge in pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samupravi 
in Statutu Občine Beltinci.  
4. 
O članih nadzornega odbora Občine Beltinci se glasuje posamično o vsakem kandidatu. 
5. 
Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
 
AD 3 - Rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2014, AD 4 -Odlok o proračunu Občine 
Beltinci za leto 2015-prva obravnava in AD 5 - Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 
2016-prva obravnava 
 
 
Župan Milan Kerman pove, da je to predlog,  kakšne so realne možnosti naše občine skupaj z 
zadolžitvijo v okviru zakonskih možnosti v letu 2015 za dokončanje projektov, ki so v teku 
realizacije (Gregorčičeva ulica, nakup gasilskega vozila, kompleten pločnik Bratonci, katerega prva 
faza je dokončana in še ni bilo nič plačanega). To so dela, ki se izvajajo in jih je potrebno plačati v 
letu 2015.  Za prihodnje in za koledarsko leto 2016 smo v skladu z zakonom in v skladu s 
smernicami ministrstva, ki se bodo realizirala v primeru pridobitve evropskih sredstev. O teh 
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odloča potem občinski svet s sklepom. To je predlog, ki ga daje občinskemu svetu v pregled in 
razpravo. Župan še izpostavi aktivna pogajanja skupaj z Združenjem občin Slovenije in 
Skupnostjo občin Slovenije glede povprečnine, ki je do 15. januarja sicer zamrznjena, vendar se 
bodo vsi trudili na tem, da se glavarina ne bi zniževala ampak bi ostala na isti ravni kot lansko 
leto. Nadalje prisotnim poda vsebino  načrta razvojnih programov.  
 
Računovodja, Štefan Činč predstavi prisotnim podrobno vsebino (po postavkah) oba predloga. 
Izpostavi, kako pomemben akt je proračun, saj predvideva vsa sredstva, s katerimi občina 
razpolaga in tudi vsebuje namene za katere se sredstva koristijo. V nadaljevanju prisotnim 
predlaga dodatni predlog sklepa pri sprejetju rebalansa. 
 
 
a) rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2014 

 
 
Župan Milan Kerman predstavi vsebino rebalansa ter prebere vsebino sklepov za sprejem pri tej 
točki dnevnega reda. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 12/VI: 
Sprejme se rebalans proračuna Občine Beltinci za leto 2014 v predloženi obliki in vsebini. 
Iz rezerve za naravne nesreče se krijejo stroški, evidentirani na tekočih odhodkih za civilno 
zaščito v skupni višini 52.179,33 evre, ki so nastali zaradi poplav 2014. Kmetijske 
subvencije se izplačajo v letu 2014 ne glede navišino postavke v proračunu. 
 
 
b) Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015-prva obravnava in c) Odlok o proračunu 
Občine Beltinci za leto 2016-prva obravnava 

 
Tomaž Rous v predlogu proračuna za leto 2014 – postavka za socialno podjetništvo se mu zdi 
prenizka. Roki so prekratki, vsi upravičenci niso seznanjeni s tem in vseeno se mu zdi, da bi bilo 
bolje, če bi se glede tega področja naredilo nekaj več na promociji, tako bi bila sredstva iz te 
postavke bistveno učinkoviteje porabljena. Tudi glede pravil, ki se pred koriščenjem pripravijo so 
nekako preveč prilagojena posameznim segmentom uporabnikov in potem prihaja do tega, da 
uporabniki žal niso zmožni počrpati vseh sredstev, ki so na voljo. Predlaga tako povišanje te 
postavke torej na 15.000 evrov tako za 2015 kot 2016. Glede računalnikov za potrebe občinskim 
svetnikom pa predlaga cenejšo varianot – nabavo tabličnih računalnikov.  
 
Roman Činč glede financiranja krajevnih skupnosti pove, da so bili akti preveč pozno sprejeti in 
zato je prišlo tudi pozno do delitve sredstev – četrtine bi bilo potrebno po njegovem mnenju 
nastaviti bolj realno (prva četrtina npr. marca, zadnja četrtina v septembru). Prav tako še pove, da 
v vsakem proračunu vidimo  oceno premoženja, ki ga bo občiona najverjetneje prodala in iz leta v 
leto opaža tudi sam da so ocene nerealne ter da je treba zneske, ki so večji od 4.000 evrov jemati z 
rezervo – dejansko je potrebno vse nastaviti tako, da bo korist večja, da bo tudi prodaja v načrtu 
razpolaganja drugače nastavljena in mogoče v navezi s socialnim podjetništvom reševati tudi to – 
tako bo prišlo do sinergijskih učinkov.  
 
Mag. Andrej Kociper pove, da pri pregledu proračuna za 2015 in 2016 pogreša uresničitev sklepa 
iz leta 2008 in sicer sklep v katerem se je občina  s sklepom zavezala, da bo izplačevala v korist 
Melinec odškodnino okrnitve kvalitete življenja in da se zavezala, da bi se ta odškodnina ob 
sprejemu proračuna tudi vključevala. Ta sredstva bi naj bila tudi strogo namensko porabljena v 
razvoj krajevne infrastrukture in razvoja vasi Melinec. Dobro bi bilo, da se to vključi, v obliki 
amandmaja bo potem to tudi sam vložil. 
 
Župan Milan Kerman mu odgovarja, da občina ta sredstva ni pozabila, bodo v dopolnilnem 
predlogu, do takrat ko to ne deluje oz. dokler niso vključeni pa se sorazmerni delež  izplačuje. 
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Jožef Ferčak opaža, da  v tem proračunu 2015 in 2016 ni nič glede ceste skozi Lipo, kar se je v 
prejšnjem mandatu kar cela 4 leta obljubljalo, da bo šlo skozi pa ni. Občina bi morala primakniti 
tudi svoj delež glede rešitve meteornih voda in ureditve pločnika . Čeravno je to republiška cesta 
in kolikor mu je znano so projekti že dokončani, zanima ga kako je daleč to urejeno na nivoju 
države. Drugo kar ga zanima – v proračunih ni zasledil (iz leta 2014 izhaja, da je bilo predvideno 
30.000 evrov) za prekritje vaškega doma in slačilnic in teh sredstev sedaj nikjer več ni. Glede 
nakupa zemljišč pa se obrača na župana Milana Kermana, ali so ta zemljišča mišljena za nakup 
obrtnih con ali kaj drugega. Ker tudi v Lipi je tako zemljišče in KS sama ne bo zmogla, da bi 
odkupila in apelira na občino, da pridobi razlago o tem.  
 
Računovodja Štefan Činč odgovarja svetniku Jožetu Ferčaku v smislu, da je vaški dom bil ob 
sprejetju v letu 2014 izločen iz projekta, ker so bila takrat nujna vzdrževalna dela, ker je streha 
zamakala, postavka pa je sedaj spet združena in ni izvzeto. 
 
Dejan Jakob postavlja dve vprašanji in sicer – glede postavke  - ureditev ŠRC se je žal prestavil na 
leto 2017, pa imajo že pripravljen projekt in če je možno da se upošteva prej, ker če bodo dobili 
denar, bi bilo dobro da se to uredi prej. Glede postavke za odvodnjavanje pa so problemi tako v 
njihovi KS kot tudi v Lipi in Gančanih in ga zanima, če je to tudi kje zajeto. 
 
Župan mu odgovori, da je ta postavka predvidena pri proračunski rezervi, v kolikor pa se bi 
pojavil razpis za projekt ko je vučja jama pa se z rebalansom in v NRP-ju potem smiselno to 
spremeni. Ta postavka je bila realno nastavljena, ker bi naj bil razpis po znanih podatkih šele 
2017, če pa bo prej pa se bo tako uredilo. 
 
Dejan Klemenčič pove, da smo kanalizacijo zaključili,  vendar ga moti, da kar polovica vozišča 
skozi Dokležovje žal ni sanirano. Odvodnjavanje so sicer v njihovi KS rešili, voda sama odteka, 
vendar pa nimajo predvidenega nobenega nakupa zemljišč za odvodnjavanje, če bo to potrebno. 
 
Župan ponovno pove, da bosta po tej seji oba predloga v javni razpravi, matična telesa bodo 
vsebino le-tega pregledala in dodala svoje predloge, pripombe. Vse pa še enkrat vabi, da svoje 
predloge podajo v pisni obliki v roku kot bo določen s sklepom, lahko pa izpostavijo svojo 
problematiko tudi na odborih. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 13/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog 1. Odloka o proračunu Občine Beltinci za 
leto 2015 z vsemi prilogami. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala do 
15.02.2015. 
 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
 
Sklep št. 14/VI:  
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog 1. Odloka o proračunu Občine Beltinci za 
leto 2016 z vsemi prilogami. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala do 
15.02.2015. 
 
 
AD 6 – Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci  
 
Svetnik Dejan Klemenčič: 

Postavlja vprašanje št. 1, kako dolgo traja garancijska (do kdaj) za posamezne sklope 
kanalizacijskega omrežja in čistilne nparave? Koliko reklamacij je bilo podanih in koliko rešenih? 
V tej zvezi daje pobudo št. 1 – v bodoče naj se izogiba situacijam, ko je projektant in nadzornik 
ena in ista oseba.  
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Svetnik mag. Andrej Kociper: 

Daje pobudo št. 2, ki je bila podana s strani občanov in sicer gre za nakup vreč za komunalne 
odpadke – plastična embalaža. Namreč cena za eno vrečo je zelo visoka, kar 8,00 evrov pri nas, 
drugje pa bistveno manj (2,5 evra). Cena naj bi se poskušala nekako znižati, da bo čim več 
občanov lahko nabavilo vreča in tudi odlagalo plastiko, da se je ne bo kopičilo kje v naravi. 
 
Svetnik Jožef Ferčak: 

Daje predlog št. 1 (o tem je že govoril tudi v prejšnjem mandatnem obdobju), da vsi, ki se vozijo 
skozi vas Lipo (od beltinske strani prva hiša in vse tja do konca kolesarske stehe) namreč stoji 
voda in bilo bi jo potrebno speljati nekam ven iz vasi. To je problem, ki je v Lipi prisoten že nekaj 
časa in ob poplavah je to še posebej zaznati. To bo potrebno čimprej urediti.  Pri tem se še enkrat 
navezuje na nedavne poplave, ko so v celotni vasi Lipa skoraj vsi »plavali«. Jarki do Gomilic iz 
Turnišča niso skopani, tako da voda zastaja in se kopiči v anormnih količinah. Predlaga, da se 
župan sestane z županjo Občine Turnišče in se izvede na to temo tudi konkreten dogovor v zvezi z 
čimprejšnjo sanacijo jarkov. 
 
Svetnica Ana Marija  Vučko: 
Občinski svet Občine Beltinci je na svoji seji, dne 24.05.2008 sprejel Odlok o predmetu, pogojih in 
podeljevanju koncesije javen službe – socialne storitve, pomoč družini na domu za območje  naše 
občine, katere predmet je  je socialna oskrba upravičenca v primeru invalidnosti, ko oskrba 
nadomesti instucionalno varstvo. Lansko in letošnje leto nam to dejavnost izvaja še Dom starejših 
Rakičan. Njeno vprašanje  št. 2, da v občini imamo domače izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za 
izvajanje te službe – oskrbe na domu in bi morda bilo dobro v prihodnjem koledarskem letu 2015 
imeti to v uvidu.  
 
Župan Milan Kerman ji odgovori, da se bo to proučilo v skladu z veljavnim odlokom iz leta 2008. 
 
 
7. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci. 
 
Župan Milan Kerman prisotne v uvodu seznani in obvešča člane in članice Občinskega sveta 
Občine  Beltinci, da je z 1.1.2015  imenovan Roman Činč za podžupana Občine Beltinci. 
Na področju aktivnosti, se dela za dokončanje Gregorčičeve ulice intenzivno izvajajo, rok je 
podaljšan, tako da se zaključuje. Bilo je potrebno precej problemov razrešiti z občani, katere niso 
bile dogovorjene. Pločnik v Bratoncih se prav tako zaključuje v teh dneh. Kot je bilo opaziti se je 
saniral tudi drevored v beltinskem parku pri gradu. Na skupnem sestanku za pomurski vodovod 
sistema B je bilo izpostavljenih veliko napak in nepravilnosti, ki so se dogajale saj so izvajalci vse 
jemali in še jemljejo z levo roko. Bil je prav tako opravljen tehnični pregled na Melincih. Prav tako 
se ugotavlja pri novem nadvozu v smeri Bratonec kjer žal pešec ne more nadaljevati poti preko 
ceste in se mora obrniti nazaj – to bo potrebo tudi še urediti pri projektantu in tudi izvajalcih del. 
Sejo ustanoviteljic je imelo tudi podjetje CERO Puconci, katere se je župan udeležil in kjer je bila 
predstavljena tudi otvoritev kogeneracije plinskega motorja, saj se bo s tem strošek spet znišal, 
višek pa bo šel v omrežje. Na obrtni coni Beltinci imamo kar dva ponudnika oz. interesenta, ki bi 
gradila na tem območju. Leta 2006 je bil za narejen lokacijski načrt, danes se pripravlja še 
občinski prostorski načrt in ko bo le-ta dokončen bomo vložili vlogo za gradbeno dovoljenje za 
komunalno ureditev tega območja. Nadalje župan še seznani prisotne, da sta bili izvedeni kar dve 
seji s preddstavniki vlade, kjer se še naprej borijo proti znižanju povprečnin za občine - Združenje 
občin Slovenije – tu je izvoljen v predsedstvo in peljejo se aktivnost tudi s Skupnostjo občin 
Slovenije, da do tega ne bi prišlo. Ob koncu želi vse dobro v tem mandatu in se prisotnim 
zahvaljuje za konstruktivnost na današnji seji sveta. 
Podžupan Roman Činč se zahvaljuje za ponujeno podžupanstvo in pove, da to pomeni nadgradnjo 
političnih medsebojnih odnosov, ki želi, da bodo dobri, prav tako upa na kooperativno sodelovanje 
v dobrobit naše občine in vseh občanov in občank. 
 
Ker je bil s tem dnevni red 2. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan Milan 
Kerman sejo zaključil ob  19.45  uri. 
 
Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana BEŽAN        Milan KERMAN  


