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ZAPISNIK
10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila v četrtek, 22. oktobra 2015
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, Mirko SRAKA, Genovefa VIRAG, Marko VIRAG, Ana
Marija VUČKO, Boštjan ZVER, Marijan ZVER.
Svojo odsotnost so opravičili: Darja MAJCEN, Tomaž ROUS, Štefan ŽIŽEK.
Na seji so bili prisotni – ostali vabljeni: Neža Vodušek – pripravljalka aktov,
univ.dipl.prav.; predstavnica podjetja ZEU d.o.o. Murska Sobota, gospa Tadeja Madjar
Stanjko; ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat; v.d. direktorja občinske uprave, Slavko
PETEK; višja svetovalka v OU, Tatjana TRSTENJAK.
Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 16 članov sveta.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O vsebini zapisnika 9. seje Občinskega sveta Občine Beltinci je župan Milan Kerman
povedal, da je prišlo do napake v navedbi svetnikov na prvi strani zapisnika. Popravi se
in se dopiše novo imenovani član OS, Mirko Sraka, ki se ga doda med prisotne.
Ostali pripombe na vsebino zapisnika 9. Redne seje niso podali, zato ga je župan dal na
glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št.: 87/VI:
Sprejme se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se
svetnika Mirka Srako dopiše med prisotne na prvi strani zapisnika z dne
24.09.2015.
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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Pri tej točki se prav tako ugotavlja, da so bili realizirani vsi sklepi prejšnje seje razen
sklepa št. 84/VI, ki stopi v veljavo z 01.01.2016.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 9. seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
Župan Milan Kerman kot predlagatelj dnevnega reda predlaga popravek vsebine točke AD
6, ki naj pravilno glasi »Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu
za
stanovanjsko naselje »za Ogradi« v Beltincih. Nato prebere celotno vsebino dnevnega reda
in ga s to spremembo daje v razpravo.
Razprave na vsebino dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga glasovanje o celotnem
dnenvem redu s to predlagano spremembo besedila točke AD 6.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 88/VI:
Potrdi oz. sprejme se spremenjeni dnevni red 10. redne seje OS Občine Beltinci, ki
glasi:
1. Sprejem zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija
sklepov 9. redne seje OS.
2. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostjo gospodarjenje z divjadjo v
Občini Beltinci - 2. obravnava.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci - 1. obravnava.
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci - 1.
obravnava.
5. Predlog Odloka o prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitven center - 1.
obravnava.
6. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje "za
Ogradi" v Beltincih.
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih.
8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju.
9. Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Beltinci.
10. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
11. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini 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 2.
ODLOK O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTJO GOSPODARJENJE Z
DIVJADJO V OBČINI BELTINCI - 2. OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsednik statutarno pravne komisije, Marko Virag je pri tej točki dnevnega reda podal
stališče komisije in prebral sklep, ki je bil sprejeti v tej zvezi.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato daje župan Milan Kerman na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 89/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci v drugi obravnavi.
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Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE BELTINCI - 1. OBRAVNAVA.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je poročilo podala gospa Neža Vodušek, pripravljalka akta.
V razpravi pri tej točki so sodelovali in tudi replicirali: Dejan Klemenčič, Roman Činč,
Jožef Ferčak.
Predsednik statutarno pravne komisije, Marko Virag je podal poročilo in predstavil
zavzeto stališče komisije.
Župan po razpravi daje na glasovanje predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA št. 90/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI - 1. OBRAVNAVA.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je poročilo podala gospa Neža Vodušek, pripravljalka akta.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič, ki je pripravljalki gospe
Vodušek postavljal vprašanja in ona mu je po razpravi podala tudi odgovore.
Predsednik statutarno pravne komisije, Marko Virag je podal poročilo in predstavil
zavzeto stališče komisije.
Župan po razpravi daje na glasovanje predlog sklepa
PREDLOG SKLEPA št. 91/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v prvi obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
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ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5.
PREDLOG ODLOKA O PRENEHANJU JAVNEGA ZAVODA
ROMSKI ZAPOSLITVEN CENTER - 1. OBRAVNAVA.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Poročilo ter zaključke ter predlog sklepa je pri tej točki v uvodu podal župan Milan
Kerman. Pri tej točki predlaga, da se obe obravnavi 1. in 2. za to točko opravita na
podlagi 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci na tej isti seji.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič.
Po razpravi župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 92/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se 1. in 2. obravnava sprejetja Odloka o
prenehanju javnega zavoda Romski zaposlitven center združita.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nadalje pri tej točki župan Milan Kerman ob koncu predlaga še sprejem sklepa kot je bil
pripravljen v gradivu za sejo za to točko dnevnega reda.
PREDLOG SKLEPA št. 93/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme z Zakonom o zavodih /ZZ/ (Ur. list RS št.
12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPZDC, 127/2006-ZJZP) in Resolucijo o normativni
dejavnosti /ReNDej/ (Ur. list RS št. 95/2009) usklajeno besedilo Odloka o
prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center v skrajšanem postopku.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
PREDLOG ODLOKA O PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO
NASELJE "ZA OGRADI" V BELTINCIH

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je vsebino predlaganega odloka prisotnim podala predstavnica podjetja ZEU
d.o.o. Murska Sobota, gospa Tadeja Madjar Stanjko.
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Poročilo s svoje seje delovnega telesa je podal predsednik odbora za prostorsko
planiranje, Marijan Zver.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Igor Adžič.
Po razpravi župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 94/VI:
Občinski svet občine Beltinci sprejme Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko naselje "Za ogradi" v Beltincih v predloženi vsebini - v eni obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODROBNEM
PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO NASELJE V IŽAKOVCIH
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pri tej točki je vsebino predlaganega odloka prisotnim podala predstavnica podjetja ZEU
d.o.o. Murska Sobota, gospa Tadeja Madjar Stanjko.
Poročilo pri tej točki in vsebino sklepa sprejetega na odboru, je podal prisotnim
predsednik Marijan Zver – odbor za prostorsko planiranje Os.
V razpravi pri tej toki je sodeloval svetnik Dejan Klemenčič.
Po razpravi daje na glasovanje župan Milan Kerman
PREDLOG SKLEPA št. 95/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih v predloženi
vsebini - v eni obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Poročevalec pri tej točki je bil župan Milan Kerman, ki je podal prisotnim vsebino in
dopolnitve Pravilnika o štipendiranju.
Poročilo odborov podata pri tej točki predsednik odbora za negospodarstvo, Igor Adžič in
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predsednik statutarno pravne komisije, Marko Virag.
V razpravi pri tej točki sodelujeta svetnika mag. Andrej Kociper in Roman Činč.
Župan Milan Kerman daje po razpravi na glasovanje predlog sklepa, ki je bil pripravljen v
gradivu za sejo
PREDLOG SKLEPA št. 96/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci v predloženi vsebini in obliki.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9.
MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI K IMENOVANJU
RAVNATELJICE OSNOVNE ŠOLE BELTINCI
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli po sklicu seje, saj je bila dne
16.10.2015 bila opravljena še seja matične komisije – komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja OS.
Poročilo pri tej točki poda predsednik KMVVI, Srečko Horvat, ki prisotne seznani tudi s
sprejetim stališčem oz. sklepom, ki ga predlaga komisija v sprejem na občinskem svetu.
Pri tej točki je svojo vizijo nadaljnjega razvoja in dela na OŠ Beltinci predstavila
kandidatka za ravnateljico OŠ Beltinci, dosedanja ravnateljica Mateja Horvat.
Prisotni na njeno predstavitev niso imeli pripomb. Svetnica Ana Marija Vučko je
kandidatki postavila nekaj vprašanj, na katera je Mateja Horvat podala tudi odgovore.
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 97/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke
Mateje Horvat, roj. 30.6.1969, stanujoči v Trnje 119, 9232 Črenšovci, za
ravnateljico Osnovne šole Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 10.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI.
Svetnik mag. Andrej Kociper postavlja vprašanje št. 24 – glede na to, da je vodovod v
občini v zaključni fazi in vprašanje je kakšna je časovnica zanj, torej kdaj se bo
nadaljeval sekundarni del vodovoda na Melincih, glede na to, da so po vaseh še stari
vodi.
Svetnik Dejan Klemenčič pove, da je razočaran nad odgovori ki jih je prej na svoja
vprašanja. Bil je prepričan, da se bo na tej seji sveta že izvedla razprava in glasovanje o
načinu oz. številu obrokov v katerih bi občani odplačevali priključnino na kanalizacijsko
omrežje. Na tem mestu je že večkrat povedal in predvsem opozoril, da medobčinski
inšpektorat že izvaja postopke zoper tiste, ki še niso priklopljeni in nekatera
gospodinjstva so v kar velikih finančnih težavah, saj enostavno ne morejo tega zneska
plačati. Obljubljeno je bilo, da se bo razprava danes izvedla – zato ponovno poziva in
zahteva, da se na podlagi 18. člena postopka to točko uvrsti na naslednjo sejo
občinskega sveta – o tem naj se izvede glasovanje.
Župan Milan Kerman mu na seji poda odgovor vendar Dejan Klemenčič z njim ni
zadovoljen – razloži kaj je v svoji razpravi mislil in župan po tem daje predlog sklepa, da
se na naslednji seji OS opravi razprava o povečanju števila obrokov za plačevanje
prispevka za kanalizacijo na glasovanje.
PREDLOG SKLEPA št. 98/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se na naslednji seji občinskega
sveta opravi razprava o povečanju števila obrokov za plačevanje prispevka za
kanalizacijo.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Svetnik Dejan Klemenčič nadalje še prisotne seznani, da je na zadnji seji odbora za
prostorsko planiranje spraševal glede podaje mnenj na osnutek »Bisofere reke Mure« in
pravi, da bi glede tega bilo potrebno pridobiti potrebne informacije, kako bo sprejem tega
v samem območju Bisofere reke Mure in kako je z določenimi omejitvam, ki bi bile
posledica sprejema omenjenega – to vprašanje naslavlja sedaj še na župana - vprašanje
št. 25. Rok namreč je že davno potekel in odreagirali nismo, zato bi bilo potrebno
opraviti razpravo o temin naj nekdo pove, kaj to pomeni za človeka ob Muri, za
kmetovanje na tistem področju kot tudi kako bo z upravljanem gozdov.
Kot tretje – na lokalni cesti Ižakovci Dokležovje, ko pridemo do železniškega prehoda
nastaja težava, da prehod ni urejen za kolesarsko stezo, ki se konča pred zapornicami in
se potem nadaljuje šele preko prehoda. To nikakor ni prav in naj se na državo pošlje
zahteva, da se to uredi drugače – pobuda št. 26.
Kot četrto pa daje predlog št. 11, da naj se naredi elaborat prometne ureditve v KS
Ižakovci (pred Panvitinim kompleksom kjer so grbine, omejitev hitrosti, potem avtobusno
postajališče…). O tem ga tudi zanima kdo je podpisnik bil projektnih pogojev, ker se ni
zahtevalo tretjega zaviralnega pasa zaradi nevarnosti za udeležence v prometu.
Kot peto pa še ga zanima (vprašanje št. 26) o tem, zakaj na eni od parcel skozi KS
Ižakovci ni pločnika – zanima ga razlog zakaj ni prišlo do izvedbe. Na svoja ustna
vprašanja prosi pisne odgovore.
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Svetnik Jožef Ferčak daje pobudo št. 27 – prejel je opozorilo vaščanov KS Lipa – v smeri
Beltinec-Lipa ob prvi cesti proti vaškemu domu Lipa kjer je pozdravni napis za KS Lipo,
namreč na cestišču je en jašek v bankini od podjetja telekom (tako se mu namreč zdi) in
ko se zavija desno je precej udarna jama in bi bilo dobro, da se en del asfaltirala tam, ker
je to nevarno za vozila ki tam zavijajo desno.

AD 11.
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 10. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 19.20 uri.
Naslednja seja občinskega sveta bo 26. novembra 2015.
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.
Zapisala:
Lilijana BEŽAN HORVAT

Župan:
Milan KERMAN
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