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Mladinska 2, 9231 Beltinci               _                                  Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70 

OBČINSKI SVET                                                                        e-pošta: obcina@beltinci.si                           

                                            http://www.beltinci.si 

ZAPISNIK 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila v četrtek,  20. aprila 2017. 
Seja je potekala v sejni dvorani Občine Beltinci,  

Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 
 

 
Sejo je vodil župan, Milan Kerman. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Beltinci (v 
nadaljevanju: člani sveta): Igor ADŽIČ, Roman ČINČ, Jožef FERČAK, Srečko HORVAT, 
Dejan JAKOB, Jožica JAKOB, mag. Andrej KOCIPER Dejan KLEMENČIČ, Miran 
MAUČEC, Darja MAJCEN, Tomaž ROUS, Mirko SRAKA, Marko VIRAG,  Genovefa VIRAG, 
Boštjan ZVER. Marijan ZVER, Ana Marija VUČKO, Štefan ŽIŽEK. 
 
Svojo odsotnost so opravičili: Dušan HORVAT. 
 
Na seji so  bili prisotni – ostali vabljeni:  predsednik Nadzornega odbora Občine 
Beltinci, Jože RUŽIČ, direktorica ZTK Beltinci, Ela HORVAT, ravnateljica OŠ IV. Metka 
Kuharič, ravnateljica OŠ Bakovci, Jožica LUKAČ, direktor podjetja Saubermacher –
Komunala d.o.o. Murska Sobota, Drago DERVARIČ, predsednica Komisije za priznanja in 
nagrade, Regina OZMEC, direktor JKP Komuna Beltinci d.o.o. Janez SENICA,  
računovodja Štefan ČINČ, direktor OU Slavko PETEK. 
 
 
Seja se je pričela ob 17.00 uri. 
Navzočih je bilo 18 članov sveta. 

                                                                 

                                                       
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 23. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.  
 
Župan Milan Kerman kot predlagatelj dnevnega reda, prebere vsebino le-tega. 
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
 
PREDLOG SKLEPA št. 246/VI: 
Potrdi oz sprejme se vsebina dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci: 

1. Sprejem zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 22. redne seje Občinskega sveta. 
2. Kadrovske zadeve: Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec 
Beltinci. 
3. Seznanitev z Letnim poročilom Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 
2016. 
4. Podaja soglasja k Programu dela in kadrovskemu načrt Zavoda za turizem in kul-
turo Beltinci za leto 2017. 
5. Sprejem sklepa o financiranju materialnih stroškov Osnovne šole IV. Murska 
Sobota. 
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6. Seznanitev z letnim poročilom javno vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Bakovci - Podružnična osnovna šola Dokležovje za leto 2016. 

7. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Beltinci za leto 
2017 in potrditev cen za leto 2017. 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Beltinci. 
9. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 
2016. 
10.. Obravnava in potrditev Letnega poročila poslovanja Javnega podjetja Komuna 
Beltinci d.o.o. za leto 2016. 
11. Obravnava in potrditev vsebine Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske GJS varstvo okolja "odvajanje in čiščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode ter storitev v zvezi z greznicami in MKČN". 
12. Obravnava in potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode za obdobje 2017 do 2020 na območju Občine Beltinci. 
13. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
14. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci. 

 
 
Navzočnost je priglasilo 14 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
PROTI ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 1. 

SPREJEM ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
BELTINCI IN REALIZACIJA SKLEPOV 22. REDNE SEJE SVETA. 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino zapisnika daje v nadaljevanju seje župan Milan Kerman v razpravo.  
 
Pripomb oz. predlogov za spremembo oz. dopolnitev zapisnika prejšnje seje OS ni bilo, 
zato se predlaga glasovanje o  
 
PREDLOGU SKLEPA št. 247/VI: 
Potrdi oz. sprejme se zapisnik 22. redne seje občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 
 
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 prav tako ugotavlja, da so bili  realizirani vsi sklepi prejšnje 22. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
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AD 2. 
KADROVSKE ZADEVE: IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV  

USTANOVITELJA V SVET ZAVODA VRTEC BELTINCI 
 

Uvodne besede prisotnim poda pri tej točki, župan Milan Kerman.  
 
Poročilo iz seje KMVVI je podal predsednik Srečko Horvat. 
 
Nadaljnje razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  ŠT. 248/VI: 
V Svet javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci se imenujejo 3 člani . 
predstavniki ustanoviteljice zavoda Občine Beltinci in sicer: 
1. Martina Perša, Ižakovci 10/a, 9231 Beltinci. 
2. Andrejka Močnik, Ribiška pot 1, 9231 Beltinci. 
3. Genovefa Virag, Bratonci 39, 9231 Beltinci. 
II. 

Mandat članov Sveta  javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci traja 4 
leta in začne teči s 1. konstitutivno sejo sveta. 
III. 
Sklep velja z dnem sprejetja. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
PROTI ni  glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM ZAVODA  

ZA TURIZEM IN KULTURO BELTINCI ZA LETO 2016 
 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino letnega poročila zavoda prisotnim poda direktorica Ela Horvat. 
 
To točko sta na svojih sejah obravnavala tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe. Predsednika Igor Adžič in mag. Andrej Kociper pristnim podata poročili s seje. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 249/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z  Letnim poročilom Zavoda za turizem 
in kulturo Beltinci za leto 2016. 
 
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
PODAJA SOGLASJA K PROGRAMU DELA IN KADROVSKEMU NAČRT ZAVODA ZA 

TURIZEM IN KULTURO BELTINCI ZA LETO 2017 
 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Direktorica ZTK Beltinci  Ela Horvat je prisotnim predstavila program dela, kadrovski 
načrt ZTK za leto 2017. 
 
Poročili s seje delovnih teles sta podala predsednik Igor Adžič – odbor za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti in predsednik mag. Andrej Kociper – odbor za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
 
Pri tej točki je razpravljala svetnica Genovefa Virag.  
 
Po koncu razprave se predlaga glasovanje o  

 
PREDLOGU SKLEPA  ŠT. 250/VI: 
Občinski svet  Občine Beltinci daje soglasje k Programu dela in h kadrovskemu 
načrtu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2017. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 5. 
SPREJEM SKLEPA O FINANCIRANJU MATERIALNIH STROŠKOV OSNOVNE ŠOLE 

IV. MURSKA SOBOTA 
 

Vsebino te točke prisotnim predstavi ravnateljica Osnovne šole IV. Murska Sobota, gospa 
Metka Kuharič. 
 
Prošnjo za financiranje materialnih stroškov OŠ IV je na svoji seji odbora obravnaval tudi 
odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, predsednik Igor Adžič 
poda poročilo. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 251/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da bo Občina Beltinci zagotovila 
sredstva za financiranje materialnih stroškov OŠ IV. Murska Sobota v višini 
4.420,20 evra za leto 2017. Prerazporeditev se opravi ob sprejetju prvega rebalansa 
proračuna za leto 2017. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  je glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM JAVNO VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA 
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BAKOVCI –  

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA DOKLEŽOVJE ZA LETO 2016 
 
 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Na seji je prisotna ravnateljica OŠ Bakovci, gospa Jožica Lukač ki prisotnim poda 
vsebino letnega poročila OŠ Bakovci – POŠ Dokležovje za leto 2016. 
 
To točko je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti občinskega sveta. Poročilo poda predsednik Igor Adžič. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo zato župan Milan Kerman predlaga prisotnim, da se izvede 
glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 252/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom javno vzgojno 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci - Podružnična osnovna šola 
Dokležovje za leto 2016. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

OBRAVNAVA ELABORATA O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH 

ODPADKOV V OBČINI BELTINCI ZA LETO 2017 IN POTRDITEV CEN ZA LETO 2017 
 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki dnevnega reda poda prisotnim župan Milan Kerman. 
 
Vsebino te točke prisotnim predstavi direktor podjetja Saubermacher – Komunala d.o.o. 
Murska Sobota, gospod Drago Dervarič. 
 
To točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval odbor za gospodarstvo, varstvo okolja 

in gospodarske javne službe občinskega sveta, predsednik mag. Andrej Kociper poda 
poročilo s seje delovnega telesa. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 253/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov - nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 
ki ga opravlja podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. so 
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naslednje: 
1. Zbiranje komunalnih odpadkov = 0,09812 EUR/kg. 

2. zbiranje bioloških odpadkov = 0,08775 EUR/kg (v ceni ni vključen 9,5 % DDV). 
II. 
Občinski svet potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v 
Občini Beltinci za leto 2017. 
III. 
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep 
stopi v veljavo z naslednjim dnem po sprejemu, cene storitev pa se uporabljajo od 
začetka naslednjega meseca do meseca potrditve, to je od 01.05.2017 . 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 

Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 8. 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ODLOKA O PRIZNANJIH V OBČINI BELTINCI 

 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino te točke predstavi predsednica komisije, gospa Regina Ozmec.  
 
Predsednik statutarno pravne komisije občinskega sveta, Marko Virag poda poročilo s 
seje. Pri tem odloku se v vsebini le-tega dodatno predlaga, da se umesti besedica »lahko« 
(sklep št. 77/2017 iz zapisnika komisije) in sicer v 1. členu predlaganega odloka.  
 
Prisotni so se s predlogom strinjali in so izvedli glasovanje pri tej točki dnevnega reda in 
sicer o  
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 254/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o priznanjih Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki - v skrajšanem postopku, 
s tem, da se doda besedica »lahko« in sicer v 1. členu predlaganega odloka. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 9. 

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA OBČINE BELTINCI ZA LETO 2016 

 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej  točki poda prisotnim župan Milan Kerman. 
 
Podrobno pa vsebino-po postavkah zaključnega računa proračuna za leto 2016 Občine 
Beltinci prisotnim predstavi računovodja v občinski upravi, Štefan Činč. 
 
Vsebino te točke so na svojih sejah obravnavali tako Nadzorni odbor Občine Beltinci, 
poročilo poda predsednik Jože Ružič ter predsednik odbora za proračun in finance OS, 
Mirko Sraka. 
 

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 255/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2016 
z vsemi prilogami. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan Milan Kerman pred obravnavno naslednje točke dnevnega reda odredi 15 minutno 
pavzo.  
  

 
AD 10. 

OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA POSLOVANJA JAVNEGA 
PODJETJA KOMUNA BELTINCI D.O.O. ZA LETO 2016 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino te točke prisotnim podrobno poda direktor JKP Komune Beltinci d.o.o., Janez 
Senica. 
 
Letno poročilo je na svoji seji obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, predsednik mag. Andrej Kociper poda poročilo s seje njihovega 
delovnega telesa. 
 
V razpravi pri tej točki dnevnega reda je sodelovala svetnica Ana Marija Vučko.  
 
Po razpravi se pri tej točki predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 256/VI: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme  Letno poročilo poslovanja Javnega 
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podjetja Komuna Beltinci d.o.o. za leto 2016 v predloženi vsebini in obliki. 
2. Družba uporabi bilančni dobiček za investicije ter opravljanje in razvoj 

dejavnosti. 
3. Direktorju in nadzornemu svetu Komune Beltinci d.o.o. se za leto 2016 podeli 
razrešnica. 
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 16 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 

AD 11. 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV VSEBINE ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN 

IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GJS VARSTVO OKOLJA "ODVAJANJE 

IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER STORITEV V 
ZVEZI Z GREZNICAMI IN MKČN" 

 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan Milan Kerman. 
 
Vsebino elaborata prisotnim poda direktor JKP Komune Beltinci d.o.o., Janez Senica.  
 
Ta točka vsebuje tri predloge sklepov in sicer: Sklep o potrditvi cen odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Beltinci in storitev z greznicami in 
MKČN, Sklep o subvenciji cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin ter Sklep o subvenciji cene omrežnine čiščenja 
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin. 
 
Z vsebino programa ukrepov kot tudi z izsledki ter sklepi odbora za gospodarstvo, 
prisotne seznani predsednik, mag. Andrej Kociper. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 257/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklepe in sicer: 

1. Sklep o potrditvi cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Beltinci in storitev z greznicami in MKČN. 

2. Sklep o subvenciji cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin ter  

3. Sklep o subvenciji cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin. 

 
Navzočnost je priglasilo 18  članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 16 članov sveta. 
PROTI  sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12. 
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PROGRAMA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE 

IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE 2017 DO 2020 NA OBMOČJU 
OBČINE BELTINCI 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan Milan Kerman. 
 
Vsebino elaborata prisotnim poda direktor JKP Komune Beltinci d.o.o., Janez Senica.  
 
V razpravi pri tej točki dnevnega reda sta sodelovala svetnika Srečko Horvat in Marko 
Virag.  
 
Po razpravi se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 258/VI: 

Občinski svet Občine Beltinci potrdi Programa odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Občini Beltinci za obdobje 2017-2020 z datumom 
izdelave november 2016. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 18 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 13. 

POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 
 
 

Pobude in predlogov kot tudi razprave pri tej točki ni bilo, zato se prehaja na obravnavo 
zadnje točke dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer: 
 

 
AD 14. 

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 ter razprave. 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Župan 
Milan Kerman je sejo zaključil ob 19.50 uri. 
 
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana BEŽAN HORVAT        Milan KERMAN 


