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ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 18. junija 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, Jožef FERČAK,
Dejan JAKOB, Jožica JAKOB, Dejan KLEMENČIČ, mag. Andrej KOCIPER, Darja
MAJCEN, Miran MAUČEC, Slavko PETEK, Tomaž ROUS, Marko VIRAG, Ana Marija
VUČKO, Boštjan ZVER, Marijan ZVER.
Svojo odsotnost so opravičili: Dušan HORVAT, Genovefa VIRAG, Štefan ŽIŽEK.
Na seji so bili prisotni – ostali vabljeni: namestnica ravnateljice OŠ Beltinci, Darija
ROŠ, računovodja Štefan ČINČ, direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ.
Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 17 članov sveta.
AD 1.
POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
O zapisniku 6. seje Občinskega sveta Občine Beltinci je razpravljal svetnik Dejan
Klemenčič. Predlagal je dopolnitev svoje razprave pod točko – pobude in vprašanja.
Po razpravi je župan dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št.: 49/VI:
Občinski svet Občine Beltinci potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci s tem, da se dopolni razprava svetnika Dejana Klemenčiča in sicer
z besedilom pri točki AD 10 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine
Beltinci:« Ker prihaja po njegovem mnenju do hudih kršitev predpisov pri
opravljanju službe in za nevestno delo v teh primerih, poziva župana, da proti
odgovorni osebi v občinski upravi sproži ustrezen postopek ugotavljanja
odgovornosti.«
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 se ugotavlja, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.
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S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 7. seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
Župan Milan Kerman kot predlagatelj dnevnega reda predlaga umik 6. točke dnevnega
reda – sprejem pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju v
Občini Beltinci. Nadalje predlaga še, da se točka AD 3 spremeni v naslovu, tako da
pravilno glasi: »Soglasje k sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci za
šolsko leto 2015/2016«.
Na sami seji je svetnik Dejan Klemenčič predlagal umik 5. točke dnevnega reda –
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2014, saj smatra, da je
potrebno članom občinskega sveta Občine Beltinci podati v vednost in pregled poročilo
notranje revizije, ki je bila opravljana v zvezi z proračunom leta 2014.
Župan Milan Kerman poda svetniku odgovor. V razpravi o vsebini dnevnega reda je svoje
mnenje podal tudi svetnik Roman Činč.
Po razpravi je župan Milan Kerman dal na glasovanje predlog svetnika Dejana
Klemenčiča, ki vztraja, da se o njegovem predlogu občinski svet izreče z glasovanjem.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 50/VI:
Svetnik Dejan Klemenčič predlaga umik 5. točke dnevnega reda – sprejem
Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2014.
Navzočnost je priglasilo 16 članov občinskega sveta.
ZA so glasovali 4 člani sveta.
PROTI je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Župan je zaključil razpravo in daje na glasovanje dnevni red, kot ga je predlagal
(sprememba naziva 3. točke in umik 6. točke dnevnega reda).
PREDLOG SKLEPA št.: 51/VI:
1. Sprejem zapisnika 6. redne seje OS in realizacija sklepov 6. redne seje OS.
2. Sprejem Odloka o podrobnem načrtu za stanovanjsko naselje Ižakovci - ena
obravnava.
3. Soglasje k sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev v Osnovni šoli Beltinci za
šolsko leto 2015/2016.
4. Odločitev o priznanjih Občine Beltinci v letu 2015.
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2014.
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v
Občini Beltinci.
7. Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2015.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 2.
SPREJEM ODLOKA O PODROBNEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO
NASELJE IŽAKOVCI - ENA OBRAVNAVA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo
pristojnega Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami OS.
Predsednik odbora Marijan Zver je podal poročilo pri tej točki dnevnega reda in zavzeto
stališče odbora.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato daje župan Milan Kerman na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 52/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko naselje v Ižakovcih v predloženi vsebini - v eni obravnavi.
Navzočnost je priglasilo 12 članov sveta.
ZA je glasovalo 12 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
SOGLASJE K SOFINANCIRANJU NADSTANDARDNIH ZAPOSLITEV V OSNOVNI ŠOLI
BELTINCI ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo
pristojnega Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS.
Pri tej točki je poročilo oz. vlogo podala namestnica ravnateljice OŠ Beltinci, gospa Darija
Roš. Prav tako je namestnica ravnateljice odgovarjala na vprašanja svetnikov.
V razpravi pri tej točki so sodelovali in tudi replicirali: Dejan Klemenčič, Roman Činč,
Igor Adžič.
Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS, Igor
Adžič je podal poročilo in predstavil zavzeto stališče odbora.
Svetnik Dejan Klemenčič predlaga sklep, s katerim se poziva Osnovno šolo Beltinci da v
roku 8 dni dopolni svojo vlogo za sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci
z natančnim finančnim poročilom za kuhinjo z razdelitvijo obvezne in t.i. tržne
dejavnosti.
Župan po razpravi daje na glasovanje predlog sklepa svetnika Dejana Klemenčiča
PREDLOG SKLEPA št.53/VI:
Svetnik Dejan Klemenčič predlaga, da naj Osnovna šola Beltinci v roku 8 dni svojo
vlogo za sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci dopolni z
natančnim finančnim poročilom za kuhinjo z razdelitvijo obvezne in t.i. tržne
dejavnosti.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
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ZA je glasovalo 6 članov sveta.
PROTI je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Župan Milan Kerman daje v nadaljevanju na glasovanje predlog sklepa, kot je bil
pripravljen v gradivu pri tej točki dnevnega reda.
PREDLOG SKLEPA št. 54/VI:
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani Osnovne šole Beltinci
predlagane nadstandardne programe osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole
Beltinci za šolsko leto 2015/2016.
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov Osnovne šole Beltinci v
skupni višini 8.937,01 EUR/mesec oz. skupaj v višini 90.459,64 EUR za
šolsko leto 2015/2016 so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto
2015 in v proračunu Občine Beltinci za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 14 članov sveta.
PROTI sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4.
ODLOČITEV O PRIZNANJIH OBČINE BELTINCI V LETU 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli naknadno po sklicu seje sveta, saj je komisija za
priznanja in nagrade OS izvedla razpis in se sestala, da pripravi predlog sklepa za sejo
občinskega sveta.
Pri tej točki je poročilo in aktivnosti ter delo odbora predstavila predsednica Komisije za
priznanja in nagrade, Regina Ozmec. Prav tako je prisotnim predstavila vsebino
predlaganega sklepa za sprejem na seji sveta.
Ker razprave pri tej točki ni bilo, župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 55/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odločitev o tem, da se v letu 2015 podelijo
naslednja priznanja Občine Beltinci:
- Naziv ČASTNI OBČAN gospe Elizabeti Zadravec, Mladinska 11, 9231 Beltinci.
- PLAKETA Občine Beltinci, gospodu SALIHU ZEČIRI, Panonska 21, 9231 Beltinci.
- PISNO PRIZNANJE občine, KUD ŠTEFAN KÜHAR BRATONCI, Bratonci 130, 9231
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 5.
SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETO 2014
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli že s sklicem 5. seje OS, kjer je vsebina ZR tudi
podrobno predstavljena. Po sklicu so prejeli prisotni še poročila Nadzornega odbora
Občine Beltinci, ki je ZR za leto 2014 podrobno pregledal in sicer: Poročilo o opravljenem
nadzoru ZR Občine Beltinci za leto 2014, Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo
sredstev v KS Ižakovci za leto 2014 in Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo
sredstev v KS Lipovci za leto 2014.
Prav tako so člani sveta prejeli pri tej točki poročila pripadajočih delovnih teles OS odborov.
Poročilo in zaključke ter priporočila je podal član Nadzornega odbora Slavko Horvat.
Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2014 pa je pregledal tudi matični
odbor - odbor za proračun in finance. Poročilo je podal predsednik Slavko Petek.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Marijan Zver, ki je prisotnim podal pojasnilo v
zvezi s poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v KS Ižakovci v lanskem
letu.
Po razpravi župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 56/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za
leto 20114 z vsemi prilogami.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6.
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA
O STIMULACIJI ŠTUDENTOV V OBČINI BELTINCI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli – naknadno
novo vsebino te točke dnevnega reda ter poročila pristojnih delovnih teles OS in sicer.
Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS, Statutarno pravne
komisije OS in odbora za proračun in finance OS.
Pri tej točki je vsebin pravilnika podrobno predstavil direktor občinske uprave, Venčeslav
Smodiš.
Poročila s svojih sej delovnih teles so podali tudi predsedniki: Igor Adžič, Marko Virag in
Slavko Petek, ki so prisotnim podali zavzeta stališča z odborov.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Roman Činč.
Po razpravi župan Milan Kerman daje na glasovanje
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PREDLOG SKLEPA št. 57/VI:
Občinski svet občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci v predloženi vsebini
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI je glasovalo 0 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7.
SPREJEM PROGRAMA UKREPOV ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SPODBUD ZA
RAZVOJ PODJETNIŠTVA V OBČINI BELTINCI ZA LETO 2015
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli naknadno po sklicu seje. Prav tako so prejeli še
zapisnik pristojnega delovnega telesa OS – odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe OS.
Poročilo pri tej točki in vsebino programa ukrepov je podal predsednik odbora, mag.
Andrej Kociper – prebere vse sklepe, ki so bili sprejeti na odboru.
Svoje stališče in poročilo z odbora je podal prisotnim tudi predsednik Odbora za
proračun in finance, Slavko Petek.
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan Milan Kerman daje na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 58/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe predlagani program ukrepov za dodeljevanje
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2015 z višino
razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe in sicer:
a) spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj:
višina sredstev: 21.000,00 evrov;
b) spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, višina sredstev: 14.000,00
evrov;
c) spodbujanje socialnega podjetništva, višina sredstev. 10.000,00 evrov.
V kolikor v okviru sprejetega Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud
za razvoj podjetništva v Občini Beltinci v letu 2015 predvidena sredstva za
posamezen ukrep ne bodo v celoti uporabljena, se preostanek teh lahko uporabi za
drugi ukrep, ki je določen med ukrepi finančnih spodbud za to leto.
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 8.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI.
Svetnik Marijan Zver pove, da ga je danes klicala vaščanka Ižakovec, saj doslej njene
prošnje za sanacijo udarne jame (od vaškega doma prit kapelici v Ižakovcih, cca. 50-100
m dolžine) kljub večkratnim opozorilom niso bile sanirane – udarne jame so ostale ob
izgradnji kanalizacijskega sistema v občini. Bila je večkrat tudi že pri gospodu Balažicu
na občinski upravi, vendar pa ji je ta povedal, da so to le manjše jamice, katere se ne
splača popravljati. Sama namreč bo najemal odvetnika, če se to ne bo uredilo do 1.7.
(vprašanje št. 14)
Svetnica Ana-Marija Vučko – postavlja svoje vprašanje št. 15 – 11. februarja 2015 je
župan odgovoril na vprašanje socialne oskrbe na domu, da bo razpis za koncesijo že v
prvi polovici leta, ko uskladijo Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja
koncesij na področju javne službe z obstoječo zakonodajo. Zanima jo, če je uskladitev
bila in kdaj je predviden razpis, tudi če se dela koncesionarja začnejo z novim
koledarskim letom.
Svetnica je svoje vprašanje predala županu v pisni obliki.
AD 9.
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 7. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
Župan Milan Kerman je sejo zaključil ob 18.40 uri.
Naslednja seja občinskega sveta bo 21. julija 2015.
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN

Župan:
Milan KERMAN
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