OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKI SVET

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila v četrtek, 16. junija 2016
Seja je potekala v sejni dvorani Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
Sejo je vodil župan Občine Beltinci, Milan Kerman.
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Beltinci (v
nadaljevanju: člani sveta): Igor ADŽIČ,
Roman ČINČ, Srečko HORVAT, Dušan
HORVAT, Jožef FERČAK, Dejan JAKOB, Jožica JAKOB, Dejan KLEMENČIČ, mag.
Andrej KOCIPER, , Miran MAUČEC, Darja MAJCEN, Tomaž ROUS, Mirko SRAKA, Marko
VIRAG, Genovefa VIRAG, Ana Marija VUČKO Boštjan ZVER, Marijan ZVER, Štefan
ŽIŽEK.
Svojo odsotnost so opravičili: mag. Andrej KOCIPER, Genovefa VIRAG, predsednik
Nadzornega odbora Občine Beltinci, Jožef RUŽIČ.
Na seji so bili prisotni – ostali vabljeni: višja svetovalka v OU, Tatjana Trstenjak, višji
svetovalec v OU, Venčeslav SMODIŠ, računovodja v OU, Štefan ČINČ, ravnateljica
Osnovne šole Beltinci, Mateja HORVAT, ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina VIDONJA,
Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 16. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci.
Župan Milan Kerman kot predlagatelj dnevnega reda, prebere vsebino le-tega in predlaga,
da se točka 7 zapre za predvajanje za javnost zaradi varstva osebnih podatkov. Dnevni
red daje v razpravo.
Razprave na vsebino dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o celotnem
dnevnem redu z predlogom za 7. točko dnevnega reda in sicer:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 162/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme vsebino dnevnega reda 16. redne seje:

1. Sprejem zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in
realizacija sklepov 15. redne seje občinskega sveta.
2. Kadrovske zadeve: Obravnava in sprejem sklepa o razrešitvi članov
delovnih teles-Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javen
službe.
3. Odlok o ustanovitvi JKP Komuna Beltinci d.o.o. - prva obravnava.
4. Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra
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ter sistemizaciji delovnih teles v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2016/2017.
5. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Melinci in o
začasnem prenosu upravljanja prostorov POŠ Melinci na vzgojno varstveni
zavod Vrtec Beltinci.
6. Odobritev sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci v
šolskem letu 2016/2017.
7. Odločitev o priznanjih Občine Beltinci v letu 2016 (točka se zapre za
snemanje za javnost).
8. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim stvarnim premoženjem Občine
Beltinci za leto 2016.
9. Obravnava in sprejem stališč do pripomb na predlagan občinski podrobni
prostorski načrt za del območja naselje Dokležovje.
10. Obravnava in sprejem Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del
območja naselja Dokležovje.
11. Sklep o zadolževanju.
12. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 16 članov občinskega sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino zapisnika daje v nadaljevanju seje župan Milan Kerman v razpravo.
Razprave o vsebini zapisnika ni bilo, zato ga župan daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 163/VI:
Sprejme se zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Pri tej točki se prav tako ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje 15. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
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AD 2.

KADROVSKE ZADEVE: OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O RAZREŠITVI
ČLANOV DELOVNIH TELES-ODBORA ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO
OKOLJA IN GOSPODARSKE JAVEN SLUŽBE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Poročilo pri tej točki poda predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Srečko Horvat.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 164/VI:
Občinski svet Občine Beltinci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci v skladu z osmo alinejo drugega
odstavka 16. člena Statuta Občine Beltinci in 107. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Beltinci, z mesta člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Beltinci, zaradi več kot
trikratne neupravičene odsotnosti s sej odbora, razreši Leona Antolina, Partizanska
ulica 8, 9231 Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Pri tej točki svetnici in svetniki glasujejo še o drugem
PREDLOGU SKLEPA št. 165/VI:
Občinski svet Občine Beltinci na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci, v skladu z osmo alinejo drugega
odstavka 16. člena Statuta Občine Beltinci in 107. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Beltinci, z mesta članice Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Beltinci, zaradi več kot
trikratne neupravičene odsotnosti s seje odbora, razreši Suzano Majc, Melinci 172,
9231 Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 3.

ODLOK O USTANOVITVI JKP KOMUNA BELTINCI D.O.O. - PRVA OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodna pojasnila in vsebino odloka poda prisotnim višja svetovalka v OU, Tatjana
Trstenjak.
Predsednik statutarno-pravne komisije, Marko Virag poda poročilo pri tej točki dnevnega
reda. Komisija za statutarno pravna vprašanja namreč predlaga OS, da glasuje o tem, da
se v odlok vnesejo določila glede imenovanja v.d. direktorja javnega podjetja za obdobje
do največ enega leta.
Ta odlok je pregledal tudi Odbor za gospodarstvo OS, ki je zavzel stališče, da naj ostanejo
člani NS JKP Komuna d.o.o. Beltinci do konca tega mandatnega obdobja v enaki sestavi
kot so bili imenovani leta 2014.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič, ki je postavljal proceduralna
vprašanja, sodeloval pa je tudi svetnik Marko Virag, ki je podal predlog za glasovanje –
spremembo 18. člena odloka v drugi alineji.
Župan Milan Kerman po razpravi daje na glasovanje predlog sklepa, ki ga predlaga Odobr
za gospodarstvo OS. Iz glasovanje izhaja, da sklep ni bil sprejeti
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasoval 1 član sveta.
PROTI je glasovalo 15 članov sveta.
PREDLOG SKLEPA št. 166/VI:
Ne sprejme se predlog sklepa odbora za gospodarstvo OS, da ostanejo člani
Nadzornega sveta JKP Komuna d.o.o. Beltinci do konca mandatnega obdobja v
enaki sestavi kot so bili imenovani leta 2014.
Nadalje se predlaga za glasovanje še
PREDLOG SKLEPA št. 167/VI:
Občinski svet Občine Beltinci na predlog statutarno pravne komisije sprejme
sledeči sklep:
1. V Odlok o ustanovitvi Komune JKP Beltinci d.o.o. se vnesejo določila glede
imenovanja v.d. direktorja javnega podjetja za obdobje do največ enega leta.
2. Odpokličejo se dosedanji člani nadzornega sveta JKP Komuna d.o.o. Beltinci
in se imenujejo novi trije člani NS v roku 90 dni od veljavnosti odloka.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 168/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog svetnika Marka Viraga – v 18. členu
odloka o ustanovitvi KOMUNE, JKP Beltinci d.o.o. se druga alineja spremeni
tako,da pravilno glasi: - najmanj 5 let izkušenj na vodilnih delovnih mestih.
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Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 169/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi KOMUNE, javnega
komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v prvi obravnavi z vsemi predlaganimi
spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na sami seji.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
SOGLASJE K PREDLOGU OBLIKOVANJA ODDELKOV IN K POTREBNEMU
ŠTEVILU KADRA TER SISTEMIZACIJI DELOVNIH TELES V VRTCU BELTINCI
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.

Pri tej točki poda poročilo ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja ki predstavi
oddelke in potrebno število kadra ter vsebino sistemizacije delovnih mest v Vrtcu
Beltinci za naslednje šolsko leto.
To točko je na svoji redni seji obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti OS, poročilo poda s seje predsednik Igor Adžič.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 170/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje VVZ Vrtec Beltinci soglasje k predlogu
oblikovanja oddelkov in potrebnemu številu kadra ter sistemizaciji delovnih mest v
Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2016/2017 v predloženi vsebini.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 5.

SKLEP O ZAČASNEM PRENEHANJU DELOVANJA PODRUŽNIČNE ŠOLE
MELINCI IN O ZAČASNEM PRENOSU UPRAVLJANJA PROSTOROV POŠ
MELINCI NA VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD VRTEC BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino te točke v uvodu predstavi ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat.
Sklep je na svoji seji obravnaval tudi matični odbor, poročilo poda prisotnim Igor Adžič
predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Marko Virag.
Po razpravi župan daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 171/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep:
1. Podružnična šola Melinci z dnem 01.09.2016 začasno preneha delovati.
2. Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Melinci velja do
sprejema sklepa o ponovnem aktiviranju oziroma do sprejema sklepa o ukinitvi te
šole.
3. Za čas začasnega prenehanja delovanja se prostori Podružnične šole Melinci
prenesejo v začasno upravljanje javno vzgojno-varstvenemu zavodu Vrtec Beltinci,
za potrebe izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok v vzgojno-varstveni enoti
Cigelček Melinci.
4. Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Seje se je udeležil svetnik Jožef Ferčak ob 18.00 uri.
AD 6.

ODOBRITEV SOFINANCIRANJE NADSTANDARDNIH ZAPOSLITEV V OŠ
BELTINCI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pojasnilo ter vsebino nadstandardnih zaposlitev na OŠ Beltinci v naslednjem šolskem
letu poda prisotnim ravnateljica, Mateja Horvat.
To točko je na svoji seji obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, predsednik Igor Adžič
prisotnim poda zavzeto stališče odbora.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan Milan Kerman daje na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA št. 172/VI:
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani OŠ Beltinci predlagane
nadstandardne zaposlitve v OŠ
Beltinci za šolsko leto 2016/2017.
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci za šolsko leto
2016/2017 so za koledarsko leto 2016 zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za
leto 2016, v proračunu Občine Beltinci za leto 2017 pa se zagotovi preostanek
sredstev za šolsko leto 2016/2017.
Navzočnost je priglasilo 13 članov sveta.
ZA je glasovalo 13 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.

ODLOČITEV O PRIZNANJIH OBČINE BELTINCI V LETU 2016
(točka se zapre za snemanje za javnost)
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli na sami seji.
Vsebino te točke kot tudi gradiva za obravnavo poda predsednica komisije za priznanja,
Regina Ozmec.
V razpravi pri tej točki sodeluje svetnik Tomaž Rous.
Župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 173/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odločitev o tem, da se v letu 2016 podelijo
naslednja priznanja Občine Beltinci:
1. Naziv ČASTNI OBČAN – Avgustu FARKAŠU, Beltinci, Ravenska 28/b, 9231
Beltinci.
2. Občinsko PRIZNANJE – Jožetu KAVAŠU, Panonska 113, 9231 Beltinci.
Občinsko PRIZNANJE – ŽUPNIJSKI KARITAS BELTINCI, za 25 let delovanja na
humanitarnem področju.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet
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AD 8.

DOPOLNITEV NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM STVARNIM
PREMOŽENJEM OBČINE BELTINCI ZA LETO 2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
To točko dnevnega reda prisotnim predstavi višji svetovalec v OU, Venčeslav SMODIŠ.
Načrt razpolaganja je obravnaval na svoji seji tudi odbor za prostorsko planiranje OS,
Marijan Zver poda poročilo.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan Milan KERMAN predlaga glasovanje o
PREDLOG SKLEPA št. 174/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme drugo Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2016 v predloženi vsebini.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.

OBRAVNAVA IN SPREJEM STALIŠČ DO PRIPOMB NA PREDLAGAN OBČINSKI
PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA NASELJE DOKLEŽOVJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda prisotnim višji svetovalec Venčeslav Smodiš.
Nadalje na sami seji pripravljalec OPPN, g. Andrej Žižek, projektantske hiše ASPA-ING iz
Črenšovec poda podrobno vsebino teh stališč.
Predsednik Odbora za okolje in prostor, Marijan Zver poda poročilo iz seje odbora – 12.
redne in 1. dopisne seje.
Ker razprave pri tej točki ni bilo, župan predlaga glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 175/VI:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi stališče prostorskega načrtovalca do pripomb
na dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
naselja Dokležovje, ki so bile podane v času javne razgrnitve tega načrta.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10.

OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O PODROBNEM PROSTORSKEM
NAČRTU ZA DEL OBMOČJA NASELJA DOKLEŽOVJE
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
To točko je obravnaval odbor za prostorsko planiranje, Marijan Zver poda poročilo iz seje
12. redne in 1. dopisne seje.
Svetnik Dejan Klemenčič dodatno obrazloži vsebino te točke.
Glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 176/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje v predloženi vsebini v eni
obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 11.

SKLEP O ZADOLŽEVANJU
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino sklepa o zadolževanju predstavi v nadaljevanju te točke, računovodja Štefan
Činč.
Razprave ni bilo zato daje župan Milan Kerman na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 177/VI:
V skladu z določilom 15. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2016,
Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana, da z najugodnejšim ponudnikom
kredita, po pridobitvi soglasja o zadolževanju s strani Ministrstva za finance,
podpiše pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v višini do 675.000,00 evrov za
dobo vračanja do 10-ih let za investicije vključene v veljavni proračun Občine
Beltinci za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 12.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Svetnica Ana Marija Vučko:
Postavlja vprašanje št. 45 – Krajani Beltincev sprašujejo, kdaj bo potegnjen optični kabel
še za preostali del Beltinec (npr. za Cvetno naselje in še za nekatere druge ulice), ki še
nimajo tega omrežja. Krajani so mi povedali, da so določene vasi v celoti pokrite, nekatere
pa le delno in jih zanima kdaj se predvideva pokritost celotne Občine Beltinci z optičnim
kablom.
Nadalje postavlja še vprašanje št. 46, ki glasi: Nekatere krajane Melincev (predvsem
lastnike gozda), zanima kdaj se bo sanirala cesta od čistilne naprave na Melincih do reke
Mure, saj so cesto razrili in poškodovali težko tovornjaki, ko so prevažali gramoz in je
cesta ostala ne sanirana in tako zelo nevarna za vse, ki koristijo to cesto za to, da pridejo
do svoje gozdne parcele s traktorji, za spravilo lesa in podobno.

AD 13.
POROČILO ŽUPANA O POMEMBNEJŠIH DOGAJANJIH V OBČINI BELTINCI
Župan Milan Kerman je pri tej točki podal poročilo o dogajanjih v občini med zadnjima
sejama Občinskega sveta Občine Beltinci.
Prisotni na njegovo predstavitev niso imeli pripomb in tudi ne nobenih dodatnih
predlogov.

S tem je bil izčrpan dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 19.00 uri.
Naslednja seja občinskega sveta bo 19. julija 2016.
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN HORVAT

Župan:
Milan KERMAN
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