
OBČINSKI SVET 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, ki je bila 13.11.2014 ob 18 uri, v prostorih Občine Beltinci, 

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 

 

PRISOTNI: Srečko Horvat-predsednik, Marko Virag, Jožef Ferčak, Igor Adžič in Dejan Klemenčič 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Ines Pivar-zapisničarka 

 

V uvodu je župan Milan Kerman pozdravil prisotne in jim zaželel uspešno delo. Potem je besedo 

predal predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine 

Beltinci, g. Srečku Horvatu. 

Predsednik, g. Srečko Horvat je povedal, da so vsi člani Komisije dobili domov dnevni red 1. redne 

seje in predlagal potrditev dnevnega reda. Prisotni so se strinjali in dnevni red je bil soglasno sprejet 

(ZA: 5, PROTI: 0). 

Sklep št.1: 

Potrdi se oz. sprejme dnevni red 1. seje KMVVI: 

1. Imenovanje podpredsednika komisije. 
2. Delovno področje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS. 
3. Vloga dr. Mateja Gombošija za nadomestilo po prenehanju funkcije župana. 
4. Pregled Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, 

članom drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci (Ur. list RS 
št. 122/2008). 

5. Razno. 
 

AD 1 - Imenovanje podpredsednika komisije: 

Župan Milan Kerman je povedal, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Občinskega sveta Občine Beltinci opravlja pomembne naloge, vprašal je za predloge za 

podpredsednika komisije. 

Predsednik KMVVI je predlagal  za podpredsednika Komisije g. Jožefa Ferčaka. Ostalih predlogov ni 

bilo, zato se o tem predlogu glasuje.  

Glasovanje: ZA: 5     PROTI: 0. 

 



Sklep št. 2: 

Za podpredsednika  Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta 

Občine Beltinci je imenovan gospod  Jožef Ferčak, Lipa 67/a, 9231 Beltinci. 

 

AD 2 - Delovno področje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS 

Župan Milan Kerman je povedal, da delovno področje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja Občinskega sveta določa  58. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci in da so 

prisotni dobili določbe poslovnika, ki se nanašajo na delo komisijo kot prilogo k sklicu seje. 

Župan je prebral določila, ki se nanašajo na komisijo in pojasnil, da gre za osnovna delovna področja, 

s katerimi se ukvarja komisija. V nadaljevanju je na kratko opredelil naloge in vlogo komisije. 

Predsednik g. Srečko Horvat je pojasnil, da gre pri tej točki za obvestilo o delovnem področju 

komisije, zato se pri tej točki ne bo sprejemal noben sklep. 

 

AD 3 - Vloga dr. Mateja Gombošija za nadomestilo po prenehanju funkcije župana 

Župan Milan Kerman je pojasnil, da je bila na komisijo posredovana vloga dr. Gombošija za 

nadomestilo po prenehanju funkcije župana.  V nadaljevanju je prebral zakonska določila za 

pridobitev nadomestila.  

Predsednik g. Srečko Horvat je predlagal, da se začne razprava o vlogi dr. Gombošija. V razpravi so 

sodelovali vsi člani komisije. Strinjali so se, da mora dr. Gomboši dopolniti svojo vlogo.  

Bila sta dana dva predloga: 

1. predlog:  da dr. Gomboši poda dokazila za prenehanje delovnega razmerja pri prejšnjem 

delodajalcu. 

2. predlog: da poda dokazila, da ne opravlja nobene pridobitne dejavnosti. 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0. 

Sklep št. 3: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS sprejme sklep, da se vloga dr. Mateja 

Gombošija dopolni z dokazilom prejšnjega delodajalca, s katerim mora izkazati, zakaj vrnitev na 

prejšnje delovno mesto ni mogoča in sicer v 3 dneh od prejema vloge za dopolnitev kot tudi da 

priloži dokazilo o tem, da ne opravlja nobene pridobitne dejavnosti. 

  



AD 4 - Pregled Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, članom 

drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci (Ur. list RS št. 122/2008) 

Predsednik komisije je povedal, da so člani komisije dobili Pravilnik o določitvi plačil ter pregled bruto 

in neto izplačil po Pravilniku o izplačilih funkcionarjev in, da se komisija mora odločiti, če je ta 

pravilnik ustrezen. 

Župan Milan Kerman je na kratko prebral pregled izplačil.  

Člani komisije so imeli razpravo, v kateri so se osredotočili na plačo predsednika ožjega dela Občine 

Beltinci in na sejnine. V razpravi so sodelovali vsi člani komisije. 

Strinjali so se, da znesek sejnine ostane v isti višini. Glede plače predsednika ožjega dela občine je 

župan predlagal, da bi v zadnjem odstavku 11. členu Pravilnika o določitvi plačil občinskim 

funkcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v 

Občini Beltinci vključili namesto 50% 100% zadnje znane plače zaposlenih v RS. 

Po razpravi je predsednik komisije predlagal glasovanje o sklepu. Glasovanje: ZA: 5, PROTI:0. 

Sklep št. 3: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS  predlaga Občinskemu svetu Občine 

Beltinci v sprejem spremembo zadnjega odstavka 11. člena Pravilnika o določitvi plačil občinskim 

funkcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članov svetov ožjih 

delov v Občini Beltinci, da se predsedniku ožjega dela Občine Beltinci dodeli nadomestilo v višini 

100% zadnje znane povprečne bruto plače zaposlenih v RS. 

 

AD 5 - Razno 

Župan je prisotne obvestil, da bo naslednji teden sklicana koordinacija vodij svetniških skupin. To je 

potrebno zato, da bi določili razdelitev mandatov, da bi posredovali pozive in predloge na OS in da bi 

predsednik sklical naslednjo sejo KMVVI za potrditev mandatov. 

Župan je predlagal, da bi se naredil rebalans proračuna za leto 2014 in pripravil okvirni proračun za 

leto 2015 ter čimprej imenovali člani Nadzornega odbora. Predlagal je tudi, da bi v mesecu januarju 

za svetnike pripravili 3-urno izobraževanje, na katero bi povabili Nežo Vodušek in na katerem bi se vsi 

svetniki seznanili z dolžnosti, pravicami in obveznostmi. 

G. Jožefa  Ferčaka je zanimalo, kaj bo s sredstvi za krajevne skupnosti, ker v prejšnjem mandatu niso 

imeli dostopa do določenih sredstev. Župan je predlagal, da bi se v proračun ponovno vnesel znesek 

za krajevne skupnosti.  

V nadaljevanju so razpravljali o koordinaciji svetniških skupin, predvsem o odpoklicu predstavnikov 

ustanoviteljev javnih zavodov. 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI:0. 

 



Sklep št. 4: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS predlaga, da se na koordinacijo 

predstavnikov svetniških skupin predlaga možnost odpoklica predstavnikov ustanoviteljev javnih 

zavodov. 

Predsednik komisije na kratko povzame, da je potrebno izdati odločbo dr. Gombošiju, izdati sklep za 

povabilo za predloge za svetnike in pogodbo za župana Milana Kermana, o čemer se bodo dogovorili 

na naslednji seji. 

Dogovorijo se, da bo naslednja seja v četrtek 20.11.2014. 

Predsednik komisije zaključi sejo ob 19.30. 

 

Zapisala:         Predsednik: 

Ines PIVAR         Srečko HORVAT 

 

 

 

 


