OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
2. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena 24.09.2010
Dopisna seja je bila izvedena tako, da je bilo dne 21.09.2010 vsem članom Občinskega sveta Občine Beltinci,
preko občinske uprave posredovano gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic seje in sledeči
dnevni red:
1.

Predlog kandidatov za sodnike porotnike.

Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v petek, dne
24.09.2010 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
Okrožno sodišče v Murski Soboti je z dopisom št. Su 140000/2010 z dne 30.07.2010 in pozivom št.
140000/2010 z dne 30.07.2010 predstavniške organe občin in druge pristojne predlagatelje na območju
Okrožnega sodišča v Murski Soboti zaprosilo, da predlagajo kandidate za skupaj 130 sodnikov porotnikov tega
sodišča. Poziv Okrožnega sodišča je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2010 z dne 30.07.2010. Predlogi
skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje sodnikov porotnikov, ki jih določa zakon,
morajo biti posredovani na Okrožno sodišče v M. Soboti, v roku 60 dni od objave poziva. Za sodnika porotnika
je lahko imenovan/a državljan/ka, ki je dopolnil/a 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren/a za udeležbo pri
izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. V skladu z 2. odstavkom 46. čl. Zakona o sodiščih
so predlagatelji lahko predstavniški organi občin (občinski sveti, sveti krajevnih skupnosti). Kandidate lahko
predlagajo tudi interesne organizacije kot so društva in združenja. Po določbi 1. odst. 45. čl. Zakona o sodiščih
politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Iz preglednice Okrožnega sodišča v M. Soboti
je razvidno, da je iz Območja Občine Beltinci lahko predlaganih skupaj 9 kandidatov za sodnike porotnike. V
skladu z pozivom sodišča in dosedanjo prakso je občinska uprava Občine Beltinci krajevne skupnosti v občini
in zainteresirano javnost preko spletne strani občine in oglasne deske občinske uprave Občine Beltinci
seznanila z možnostjo podaje predlogov kandidatov za sodnike porotnike. Pisne predloge za kandidate/ke za
sodnike porotnike in izjave kandidatov/k o sprejemu kanditature so podale Krajevne skupnosti : Beltinci,
Bratonci, Gančani, Dokležovje, Lipovci in Melinci. Poleg KS-ov so podali predloge še: občinski svetnik Ivan
Mesarič, Strelsko društvo Gančani in KUD Dolinec Gančani. Predloge za kandidate za sodnike porotnike je
obravnavala KMVI na svojih dveh sejah dne 06.09.2010 in 20.09.2010. Komisija je ugotovila, da so kandidate
predlagali tisti predlagatelji, ki so po zakonu lahko predlagatelji. Obenem je ugotovila, da so k predlogom
priložene tudi pisne izjave predlaganih kandidatov o sprejemu kandidature.
KMVI je po pregledu predlogov kandidatov za sodnike porotnike in priloženih izjav sprejela soglasno odločitev,
da se Občinskemu svetu Občine Beltinci predložijo predlagani kandidati za sodnike porotnike v potrditev.
Okrajnemu sodišču v M. Soboti mora občinska uprava poslati predlog za imenovanje kandidatov za sodnike
porotnike najpozneje do 30.09.2010. Občinskemu svetu Občine Beltinci KMVI v tem dopisu navedene in s
strani predlagateljev predlagane kandidate za sodnike porotnike daje v obravnavo in potrditev.
V skladu s sprejetim Poslovnikom Občinskega sveta Občine Beltinci (Ur. List RS št. 63/2010) se glasovanje o
predlogu KMVI opravi tako, da člani Občinskega sveta Občine Beltinci glasujejo ZA sprejem oz. PROTI
predlogu. Predlog sklepa občinskega sveta: Potrdijo se v tem dopisu KMVI navedeni predlagani
kandidati/ke za sodnike porotnike in se ti predlagajo za imenovanje pristojnemu sodišču in sicer:
HORVAT ANTON, Gančani 49, 9231 Beltinci, IGOR ADŽIČ, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci, ANDREJ DUH,
Melinci 118/c, 9231 Beltinci, JOŽICA KUMIN, Bratonci 88, 9231 Beltinci, GRLEC MARIJA, Gančani 161, 9231
Beltinci, SIMON HORVAT, Ob Naklu 9, Dokležovje, 9231 Beltinci, JANKO BEZJAK, Lipovci 265, 9231 Beltinci,
ALOJZ SRAKA, Lipovci 64, 9231 Beltinci.
Imenovanje se opravi v skladu z veljavnim poslovnikom občinskega sveta Občine Beltinci.

Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
2. ČINČ ROMAN
3. DUGAR PETER
4. MARTIN DUH
5. ERJAVEC JOŽEF
6. FERENČAK ŠTEFAN
7. GLAVAČ STANKO
8. GRUŠKOVNJAK PETER
9. HORVAT SIMON
10. HORVAT SREČKO
11. HORVAT DUŠAN

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
NI BIL DOSEGLJIV
ZA
PROTI
ZA
ZA
ZA

12. MAUČEC MARJAN
13. MESARIČ IVAN
14. NERAD ANA
15. PUCKO JOŽICA
16. SRAKA REGINA
17. VIRAG MARTIN
18. VÖRÖŠ ANDREJ
19. ŽALIG VALERIJA

ZA
PROTI
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja, da na podlagi določil 23. člena Poslovnika sklep, ki se ga je
predlagalo v sprejem ni bil izglasovan oz. potrjen, saj sta dva člana občinskega sveta glasovala proti predlogu.
Sklep št. 523/IV:
Občinski svet Občine Beltinci ne sprejme sklep o predlaganih kandidatih za sodnike porotnike.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Župan:
Milan KERMAN

