OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
1. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena 15.11.2010
Dne 10.11.2010 je bilo vsem članom Občinskega sveta Občine Beltinci, preko občinske uprave posredovano
vabilo in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic seje in sledeči dnevni red:
1. Ustanovitev občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci in drugih organov v Občini Beltinci.
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v
ponedeljek, dne 15.11.2010 v času med 08. in 10. uro po telefonu poklicala vse člane občinskega sveta in jih
povprašala za njihovo odločitev o predlogu sklepa, ki se nanaša na točko dnevnega reda 1. dopisne seje.
AD 1
Predstavniki političnih strank, zastopanih v Občinskem svetu občine Beltinci za obdobje 2010-2014 so na
skupnem sestanku z županom Občine Beltinci dne 09.11.2010 v občinski upravi Občine Beltinci med drugim
dogovorili, da se poleg v Statutu Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 83/09) in Poslovniku Občinskega sveta Občine
Beltinci (Ur. list RS, št. 63/10) določenih stalnih delovnih teles občinskega sveta (Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Odbor za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, Odbor za proračuna in finance in Statutarno pravna komisija) ustanovijo še občasna delovna
telesa občinskega sveta in drugi organi občine, ki jih Občina Beltinci po sprejeti zakonodaji mora imeti in je
imenovanje teh v pristojnosti občinskega sveta.
Pravna podlaga za ustanovitev teh občasnih delovnih teles občinskega sveta je v 23. čl. občinskega statuta in
v 66. čl. poslovnika občinskega sveta. Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim
določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje. Pravna podlaga za ustanovitev Komisije
za romska vprašanja je tudi v 7. čl. Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 33/07,
54/10), v katerem je med drugim vsebovano določilo o tem, da v občinah, v katerih v skladu z zakonom, ki
ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika romske skupnosti v mestni oz. občinski svet, se v občinskem svetu
ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Delovno telo (komisija) mora biti
sestavljena iz najmanj 6 članov/ic, od katerih je največ polovica prebivalcev/k občine, ki niso člani občinskega
sveta, od slednjih pa večina pripadnikov romske skupnosti. Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je
po svoji funkciji član omenjene komisije.
Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni lokalne skupnosti
(občine) na podlagi določila 22. čl. Zakona o varnosti v cestnem prometu ( Ur. list RS, št. 56/08) ustanovijo
svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju svet). Svet je organ občine, ki ga sestavljajo
predstavniki občinskega sveta ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem
prometu z območja občine. Občinski svet določi število članov/ic sveta in jih na podlagi predlogov udeleženih
organizacij imenuje za dobo 4 let.
Pravni temelj za ustanovitev Varnostnega sosveta v Občini Beltinci je v 21. čl. Zakona o policiji (Ur. list RS št.
66/09, 22/10), v katerem so vsebovana določila o tem, da policijske postaje sodelujejo v okviru svojih
pristojnosti z organi lokalnih skupnosti na področjih, ki se nanašajo na izboljšanje varnosti v lokalni skupnosti. V
ta namen je v omenjenem členu citiranega Zakona med drugim tudi predvidena ustanovitev varnostnega
sosveta.
Na tem usklajevalnem sestanku predstavnikov političnih strank so ti izoblikovali predlog za občasna delovna
telesa in druge organe občine ter predlog za število članov v teh delovnih telesih in sicer:
NAZIV ODBORA OZ. KOMISIJE:
1. ODBOR ZA KMETIJSTVO
(delovno telo OS)
2. ODBOR ZA MLADINO IN STAROSTNIKE
IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
(delovno telo OS)

ŠTEVILO ČLANOV
(članov OS, zunanji člani)
skupaj 9
skupaj 5

5
3

+
+

4
2

3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠPEVANJE
(delovno telo OS)
4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA
(delovno telo OS)
5. SVET ZA PREVENTIVO
(organ občine)
6. VARNOSTNI SOSVET
( posvetovalni organ)

skupaj

9

skupaj 6

3 + ( 2 + 4- po funkciji)
3

3

skupaj 9

2 + ( 3 + 4- po funkciji)

skupaj 9

1 + ( 2 + 6-po funkciji)

Občinskemu svetu je bilo predlagano, da v skladu z določili 23. čl. poslovnika občinskega sveta na dopisni seji
sprejme predlagani sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Beltinci in drugih
organov občine. Razlog za to, da se je o predlaganem sklepu občinskega sveta odločilo na dopisni seji sveta je
bil ta, ker je o predlogu sklepa bil predhodno s predstavniki političnih strank, zastopanih v občinskem svetu
dogovorjeno, da bo podprt. Čimprejšnje sprejetje predlaganega sklepa občinskega sveta, daje Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta možnost, da čim prej pozove v predstavnike
političnih strank, zastopanih v občinskem svetu, da lahko tudi za ta občasna delovna telesa občinskega sveta in
organe občine predlagajo kandidate za imenovanje.
Naloge delovnih teles so opredeljene v področnih zakonodajah in v občinskih predpisih za posamezno
področje in bodo povzete v sklepih o imenovanju članov delovnih teles.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
12. JOŽEF RUŽIČ
2. BALAŽIC MARJAN
ZA
13. MARJAN SMODIŠ
3. ČINČ ROMAN
ZA
14. ALOJZ SRAKA
4. MARTIN DUH
ZA
15. BOJAN VEREŠ
5. FERČAK JOŽEF
ZA
16. GENOVEFA VIRAG
6. FORJAN ALOJZ
ZA
17. MATEJ ZAVEC
7. HORVAT SREČKO
ZA
18. ŠTEFAN ŽIŽEK
8. DUŠAN HORVAT
ZA
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT
ZA
10. ŠTEFAN PERŠA
ZA
11. SLAVKO PETEK
ZA
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 18, PROTI: 0. Sklep je sprejet.

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Sklep št. 08/V:
Občinski svet Občine Beltinci s tem sklepom ustanovi občasna delovna telesa občinskega sveta
Občine Beltinci in druge organe občine, ki jih občina po zakonu mora imeti in določa število članov v
posameznem delovnem telesu (odboru, komisiji, …):
NAZIV ODBORA OZ. KOMISIJE:

ŠTEVILO ČLANOV
(članov OS, zunanji člani)
skupaj 9
5
+
4

1. ODBOR ZA KMETIJSTVO
(delovno telo OS)
2. ODBOR ZA MLADINO, STAROSTNIKE
IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE skupaj 5
(delovno telo OS)
3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
skupaj 9
(delovno telo OS)
4. KOMISIJA ZA ROMSKA VPRAŠANJA
skupaj 6
(delovno telo OS)
5. SVET ZA PREVENTIVO
skupaj 9
(organ občine)
6. VARNOSTNI SOSVET
skupaj 9
( posvetovalni organ)
Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

3

+

2

3 + ( 2 + 4- po funkciji)
3

+

3

2 + ( 3 + 4- po funkciji)
1 + ( 2 + 6-po funkciji)
Župan:
dr. Matej GOMBOŠI

