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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 
24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila v četrtek,  25. maja 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, Jožef FERČAK, Dušan HORVAT, 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:. Roman ČINČ. 
 
Na seji so  bili prisotni – ostali vabljeni:  predstavnik Nadzornega odbora Občine 
Beltinci, Marjan ŽIŽEK, ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka HORVAT, ravnateljica Vrtca 
Beltinci, Martina VIDONJA, Aleš BUŠKOVSKI, predstavnik podjetja LOGITEH d.o.o., 
predstavnica ZEU Murska Sobota, Tadeja MADJAR STAJNKO, Edvard ZRIM, namestnik 
komandirja PP Murska Sobota, 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 24. redne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci.  
 
Župan Milan Kerman kot predlagatelj dnevnega reda, prebere vsebino le-tega. Predlaga, 
da se točka AD 6 - Poslovno poročilo Centra za socialno delo Murska Sobota za leto 2016 
ter poročilo o delu Kriznega  centra za mlade Murska Sobota, preloži na naslednjo sejo, 
saj se je direktorica CSD Murska Sobota opravičila za današnjo sejo in je prosila za 
preložitev. 
 
Razprave o vsebini dnevnega reda ni bilo, zato župan predlaga najprej potrditev oz. v 
sprejem spremembo dnevnega reda. 
 

 
PREDLOG SKLEPA št. 259/VI: 
Sprejme se spremenjeni dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
s tem, da se točka AD6 - Poslovno poročilo Centra za socialno delo Murska Sobota 
za leto 2016 ter poročilo o delu Kriznega  centra za mlade Murska Sobota. – preloži 
na naslednjo sejo sveta. Ostale številke se smiselno preštevilčijo. Spremenjeni 
dnevni red tako glasi:  
1. Sprejem zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 23. redne seje Občinskega sveta. 
2. Soglasje k predlogu o oblikovanju oddelkov in potrebnem številu kadra ter sis-
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temizacija delovnih mest v VVZ Vrtec Beltinci za leto 2017/2018. 
3. Celostna prometna strategija Občine Beltinci. 

4. Varnostna ocena Policijske postaje Murska Sobota za leto 2016. 
5. Seznanitev z letnim poročilom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2016. 
6. Seznanitev s poslovnim poročilom Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota za leto 2016. 
7. Podaja soglasja k finančnemu načrtu in programu dela PIŠK Murska Sobota za 
leto 2017. 
8. odobritev sofinanciranja nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci v šolskem letu 
2017/2018. 
9. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje "Kmečka ulica" v 
Beltincih - ena obravnava. 
10. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stano-
vanjsko naselje "Za ogradi" v severovzhodnem delu Beltincev. 
11. Predlog druge dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bel-
tinci v letu 2016. 
12. Sprejem letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kme-

tijstva in  podeželja v Občini Beltinci za leto 2017. 
13. Obravnava in sprejem sklepa o pravilih in ceniku najema prireditvenega šotora 
in odra. 
14. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
15. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci. 
 
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
PROTI ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 1. 
SPREJEM ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

BELTINCI IN REALIZACIJA SKLEPOV 23. 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. 260/VI: 
Potrdi oz. sprejme se zapisnik 23. 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 23. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
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AD 2. 
SOGLASJE K PREDLOGU O OBLIKOVANJU ODDELKOV  

IN POTREBNEM ŠTEVILU KADRA TER SISTEMIZACIJA  
DELOVNIH MEST V VVZ VRTEC BELTINCI ZA LETO 2017/2018 

 
 
Predlog oblikovanja oddelkov in potrebno število kadra ter sistemizacijo delovnih mest v 
Vrtcu Beltinci predstavi prisotnim ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja. 
 
Poročilo iz seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, poda 
predsednik Igor Adžič. 
 
Nadaljnje razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  ŠT. 261/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci daje VVZ Vrtec Beltinci soglasje k predlogu 
oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra ter sistemizaciji delovnih mest v 

Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2017/2018 v predloženi vsebini. 
 
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 14 članov sveta. 
PROTI ni  glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE BELTINCI 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino celostne prometne strategije naše občine, po uvodnem pojasnilu župana Milana 
Kermana, poda predstavnik podjetja Logiteh d.o.o., g. Aleš Buškovski.  
 
To točko je na svoji seji obravnaval odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Poročilo s seje predstavi predsednik Marijan Zver. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 262/VI: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Celostno prometno strategijo Občine 
Beltinci z akcijskim načrtom, izdelovalca LOGITEH projektiranje, svetovanje, 
založništvo in druge storitve d.o.o., z dne 10.05.2017. 
2. Ta sklep občinskega sveta in dokument strategije z ostalimi obveznimi 
sestavinami se posreduje Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije. 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 15 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 4. 
VARNOSTNA OCENA POLICIJSKE POSTAJE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino varnostne ocene Občine Beltinci za leto 2016 je prisotnim podal namestnik 
komandirja policijske postaje Murska Sobota, Edvard Zrim. 
 
Oceno je na svoji seji obravnaval tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, poročilo poda predsednik Igor Adžič. 
 
Pri tej točki ni bilo razprave kot tudi ne glasovanja, saj se ocena daje prisotnim le v 
vednost. 

 
 

AD 5. 
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM ZDRAVSTVENEGA DOMA 

 MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016 
 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Po pooblastilu direktorice ZD Murska Sobota, vsebino letnega poročila Zdravstvenega 
doma Murska Sobota prisotnim za leto 2016 predstavi svetnik Igor Adžič. 
 
To točko je na svoji seji obravnaval matični odbor, sklep in vsebino poda prisotnim 
predsednik Igor Adžič. 
 
 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 263/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom Zdravstvenega 
doma Murska Sobota za leto 2016 ter daje soglasje k letnemu poročilu. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  je glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6. 
SEZNANITEV S POSLOVNIM POROČILOM POKRAJINSKE  

IN ŠTUDIJSKE KNJIŽNICE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016 
 
 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Po pooblastilu direktorice PIŠK Murska Sobota, poslovno poročilo knjižnice za leto 2016 
poda Boštjan Zver. 
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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. 264/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s Poslovnim poročilom PIŠK Murska 
Sobota za leto 2016.. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 7. 

PODAJA SOGLASJA K FINANČNEMU NAČRTU IN PROGRAMU DELA  
PIŠK MURSKA SOBOTA ZA LETO 2017 

 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino te točke prisotnim tudi predstavi pooblaščenec Pokrajinske in študijske knjižnice 
Murska Sobota, Boštjan Zver. 
 
To točko dnevnega reda je na svoji seji obravnaval odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti občinskega sveta. Sprejeti sklep prisotnim prebere 
predsednik Igor Adžič. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 265/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Finančnemu načrtu in programu dela 
PIŠK Murska Sobota za leto 2017. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 8. 

ODOBRITEV SOFINANCIRANJA NADSTANDARDNIH ZAPOSLITEV  
V OŠ BELTINCI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino te točke predstavi prisotnim ravnateljica OŠ Beltinci, Mateja Horvat. 
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Predsednik odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS, Igor 
Adžič poda poročilo pri tej točki.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato župan Milan Kerman prisotnim predlaga, da se izvede 
glasovanje o  
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 266/VI: 
1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani Osnovne šole Beltinci predlagane 
nadstandardne zaposlitve v OŠ Beltinci za šolsko leto 2017/2018. 
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci za šolsko leto 
2017/2018 so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2017 in v 
proračunu Občine Beltinci za leto 2018. 
3. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinskemu svetu 
Občine Beltinci predlaga, da v primeru nezmožnosti sofinanciranja predlaganega 
delovnega mesta s strani OŠ Beltinci iz tržne dejavnosti, zagotovi manjkajoča 
sredstva v proračunskih letih 2017 in 2018 z rebalansom proračuna. 
 

Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 9. 
ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO NASELJE 

"KMEČKA ULICA" V BELTINCIH - ENA OBRAVNAVA 
 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej  točki poda prisotnim župan Milan Kerman. 
 
Podrobno vsebino odloka poda predstavnica ZEU Murska Sobota d.o.o., Tadeja Madjar 
Stajnko.  
 
To točko sta na svojih sejah obravnavala tudi matična odbora – odbor za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in statutarno pravna komisija. 
Predsednika Marijan Zver in Marko Virag prisotne seznanita z delom odborov ter 
sprejetimi sklepi. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 267/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko naselje "Kmečka ulica 2" v Beltincih, v predlagani vsebini 
in  obliki v eni obravnavi. 
 
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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AD 10. 

OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU ZA STANOVANJSKO NASELJE "ZA OGRADI"  

V SEVEROVZHODNEM DELU BELTINCEV 
 

 
Uvodno pojasnilo pri tej  točki poda prisotnim župan Milan Kerman. 
 
Podrobno vsebino odloka poda predstavnica ZEU Murska Sobota d.o.o., Tadeja Madjar 
Stajnko.  
 
To točko sta na svojih sejah obravnavala tudi matična odbora – odbor za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in statutarno pravna komisija. 
Predsednika Marijan Zver in Marko Virag prisotne seznanita z delom odborov ter 
sprejetimi sklepi. 
 

Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 268/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Obvezno razlago 10. člena v povezavi z 8. 
členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje "Za 
ogradi" v severovzhodnem delu Beltincev (ki ga je Občinski svet Občine Beltinci 
sprejel na 10. redni seji dne 22.10.2015) in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
82/2015) - v predlagani vsebini. 
 
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 16 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
AD 11. 

PREDLOG DRUGE DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM  
PREMOŽENJEM OBČINE BELTINCI V LETU 2016 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Razdeljeno je bilo na dva dela – 
prvi del je zajemal dopolnitev načrta, drugi del pa podaja poročila o realizaciji Načrta 
ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2016. 
 
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan Milan Kerman. 
 
Vsebino druge dopolnitve prisotnim podrobno predstavi svetovalec v občinski upravi, 
Venčeslav Smodiš. 
 
To točko je na svoji seji obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Marijan Zver – predsednik poda poročilo s seje odbora. 
 
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU  SKLEPA  št. 269/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Drugo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2017-v predloženi vsebini. 
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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. 
 
Pri tej točki je svetovalec v občinski upravi, Venčeslav Smodiš podal še poročilo o 
realizaciji načrta ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem za leto 2016.  
 
Tudi to poročilo je obravnaval matični odbor, poročilo poda Marijan Zver, predsednik 
odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 
 
Razprave ni bilo, zato se predlaga glasovanje o  
 

PREDLOGU SKLEPA št. 270/VI: 
1. Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s poročilom o realizaciji Načrta 
ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2016 v 
predloženi vsebini. 
2. Občinski svet Občine Beltinci je bil tudi seznanjen s tem, da Občina Beltinci v 
letu 2016 ni sklenila nobene zakupne in najemne pogodbe za zemljišča, ki so v 
njeni lasti. 
 
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 12. 
SPREJEM LETNEGA PROGRAMA UKREPOV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE 

RAZVOJA KMETIJSTVA IN  PODEŽELJA V OBČINI BELTINCI ZA LETO 2017 
 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Podrobno vsebino letnega programa ukrepov s področja kmetijstva prisotnim poda 
predsednik odbora za kmetijstvo, Štefan Žižek. 
 
Pri tej točki dodatno pojasnilo poda tudi župan Milan Kerman. 
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o 
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PREDLOGU  SKLEPA  št. 271/VI: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni program ukrepov za dodelitev pomoči 

na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Beltinci za leto 2017, predvidenih v 13, 15., 16., 19., 20. in 23. členu Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za 
programsko obdobje 2015 – 2020 in sicer: 
1. Za ukrep 1 iz 13. čl. pravilnika: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno  kmetijsko 
proizvodnjo. 
 
Pod ukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
 
Skupna okvirna višina sredstev za izvedbo tega ta ukrepa (za vse pod ukrepe 
skupaj) je 5.000,00 EUR. 
 
Pomoč se dodeli za naslednje namene: 
 

-Stroški nakupa rastlinjaka ter opreme v rastlinjaku (investicije v rastlinjake, 
zamenjava folije, namakalne cevi, folije za prekrivanje iz tkanine, talne-perfurirane 
folije); pomoč je do 30 % upravičenih stroškov.  
 
-Stroški nakupa mreže, namenjene preprečevanju vdora divjadi na proizvodnih 
vrtnarskih površinah; pomoč je do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer se 
subvencionira maksimalna vrednost mreže do 600,00 EUR/ha.  
  
-Stroški nakupa opreme za hleve (privezi, boksi, inštalacije, mlekovodi, napajalniki, 
računalniški programi, stroški opreme pomožnih objektov-pokrivne mreže, folije za 
silose), pomoč je do 30 % upravičenih stroškov. 
 
-Stroški nakupa in postavitve mrež proti toči v sadovnjakih in nabava mreže 
(ograje) za zaščito pred vdorom divjadi v sadovnjakih, pri čemer se subvencionira 
maksimalna vrednost mreže do 600,00 EUR/ha; minimalna površina površine 
sadovnjaka, ko se pomoč lahko dodeli je 15 arov, višina pomoči je do 30% 
upravičenih stroškov.  
 
2. Za ukrep 3 iz 15. čl. pravilnika Pomoč za dejavnost prenosa znanja in 
informiranja. 
Sofinancirajo se stroški izobraževanja, usposabljanja in informiranja, izvajanje 
delavnic ter predstavitvenih dejavnosti, pomoč je do 50% upravičenih stroškov; 
skupna okvirna višina sredstev pomoči za ta ukrep je 500,00 EUR. 
 
 3. Za ukrep 4 iz 16. čl. pravilnika Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.  
  a) Za zavarovanje posevkov je pomoč  do 30% vrednosti oz. upravičenih stroškov,  
b) Za zavarovanje živali zaradi bolezni, pomoč je do 30% vrednosti oz. upravičenih 
stroškov. Skupna okvirna višina sredstev za ta ukrep je 15.500,00 EUR. 
 
4. Za ukrep 5 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji de 
minimis. 

Intenzivnost pomoči je do 40% upravičenih stroškov. Okvirna višina  sredstev za 
izvedbo tega  ta ukrepa je 1.500,00 EUR. 
 
5. Za ukrep iz 6.  iz 20. čl. pravilnika  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. 
Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov. Okvirna višina  sredstev za 
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izvedbo tega  ta ukrepa je 500,00 EUR. 
6. Za ukrep 7. iz 23. čl. pravilnika: Podpora ohranjanju oz. povečevanju 

rodovitnosti tal: do 50% upravičenih stroškov nakupa sredstev za zmanjšanje 
kislosti tal oz. uravnavanje Ph vrednosti oz. analize tal (pri  tem velja omejitev, da 
ne več kot 120,00 Eur/ha/vsaka tri leta pri nakupu sredstva za uravnavanje PH 
vrednosti tal). Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 27.000,00 EUR. 
  
V kolikor v okviru sprejetega Letnega programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2017 
predvidena sredstva za posamezen ukrep niso v celoti uporabljena, se preostanek 
teh sredstev lahko uporabi-prerazporedi za drugi ukrep, ki je določen med ukrepi 
finančnih spodbud za to leto. 
 
Ne glede na določila iz prejšnjih točk Letnega programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2017 se 
pomoč pri posameznem ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor je iz zahtevkov 
prosilcev pomoči razvidno, da bi bil presežen znesek predviden v letnem programu 

ukrepov za posamezen ukrep, pri drugem ukrepu pa tudi ni na razlago »viška«  teh 
sredstev.  
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 13. 

OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA  
O PRAVILIH IN CENIKU NAJEMA PRIREDITVENEGA ŠOTORA IN ODRA 

 
 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Vsebino te točke je prisotnim predstavil župan Milan Kerman. 
 
V razpravi pri tej točki je sodelovala svetnica Ana Marija Vučko. 
 
Po razpravi se predlaga glasovanje o 
 
PREDLOGU SKLEPA  272/VI: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagano vsebino SKLEPA O PRAVILIH 
IN CENIK NAJEMA PRIREDITVENEGA ŠOTORA IN ODRA v predlagani obliki in 
vsebini. 
2. Sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine 
Beltinci 
 
 
Navzočnost je priglasilo 18 članov sveta. 
 
ZA je glasovalo 17 članov sveta. 
PROTI  ni glasoval 0 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 14. 
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
 

Župan Milan Kerman poda odgovor na pobudo št. 49 svetnika Dejana Klemenčiča, glede 
ureditve prometnega režima ob enoti Vrtca v Dokležovju , kjer prihaja dnevno do promet-
nih zamaškov  ter nespoštovanja pravil parkiranje predvsem ob zgradbi šole. Župan pove, 
da so pobude sprejete, rešitev se išče v tej smeri, da bi postavili odsevne količke – vmes 
bo tudi talna signalizacija (zarisi)  in s tem bi bil narejen hodnik za varno hojo otrok, ki 
prihajajo v šolo in vrtec.Za prometne znake se tudi za izvajajo dogovori, da se bodo naro-
čili. Dejstvo je, da je v jutranjih urah tam res problematično, saj nekateri bi želeli svoje 
otroke pripeljati skoraj do stopnic če že ne v samo stavbo, če bi se to seveda dalo. Pobuda 
je v teku realizacije 
To problematiko je na seji SPV iznesel tudi svetnik Srečko Horvat. 
 
Svetnica Genovefa Virag: 
Odkar se v Občini Beltinci organizira in izvede skupni nabor vseh nabornikov zdaj tudi 

širše, obiskuje to prireditev. Vedno znova odhaja iz te prireditve razočarana, najbolj pa je 
bila letos. In sicer zato, ker ima dostikrat občutek, da mladi med seboj tekmujejo, kdo bo 
popil več alkohola in kdo bo povedal večjo norost. Letos, ko je bil prisoten predsednik 
države, bi se pa morali vsaj malo zadržati. To, da nabornik pove, da je za njihovo vas 
značilno, da os največji pijanci, pa da imajo največje veselice in da držijo kozarec z alko-
holom na odru, misli, da ni v čast nabornikom niti ostalim. Daje pobudo št. 50, da naj bi 
se pred prireditvijo poklicalo predstavnike nabornikom in se jim dali napotki o obnašanju 
in pitju alkohola vsaj za čas trajanja prireditve. 
Nadalje svetnica še postavlja vprašanje št. 55 – ob nedavnem sprehodu ob nogometnem 
igrišču v Bratoncih je izvedela, da bo ženska tekma med ŽNK Beltinci in Olimpijo  Ljub-
ljana odigrana v Bakovcih. Ne ve, na koga bi morala nasloviti to vprašanje: zakaj tako? 
Naslavlja ga na gospoda župana, saj je najbolj kompetentna oseba da ji da odgovor ali pa 
poskrbi, da ga svetnica tudi prejme. Kot ji je znano ima klub pogodbo, da tekme odigra 
na igrišču v Beltincih. Seveda ima prednost ND Beltinci , toda ali vodstvo kluba nima 
toliko uvidevnosti, da bi omogočili ženski ekipi, da odigra na »domačem« igrišču tekmo, 
na kateri se jim gre za prvo mesto, ko se moški ekipi ne gre za nič. Je ženska in zato ji ni 
vseeno, da se tako ravna z žensko ekipo. Ali pa je to le način, da se žensko ekipo nažene 
iz naše občine, saj občino občina ne potrebuje promocije, mogoče pa bo pridobila negati-
vno. Ali pa je mogoče strah vodstva, da bi ekipa dobila kaj denarja in bi mogoče vložila v 
razvoj centra v Bratoncih. In kaj je z denarjem iz razpisa Fundacije za šport, ali kako se 
že imenuje, kjer so za sredstva konkurirale tudi ženske ŽNK Pomurje Beltinci. Kot vidimo 
se gradi le v Beltincih (baje z občinskim denarjem, ki bo z razpisom povrnjen). Bodo osta-
le vasi za vzdrževanje izgrajenih objektov morale skrbeti preko krajevnih skupnosti 
same? 
 
Svetnik Štefan Žižek: 
Daje pobudo št. 50 na spremembo 4. Člena pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci – 
da se naj črta prva alineja prvega odstavka, ki glasi: »ki že prejemajo kakršno koli štipen-
dijo«. Obrazlaga svojo pobudo s sledečimi besedami – po veljavni ureditvi lahko štipendijo 
občine prejmejo le študentje, ki ne prejemajo nobene štipendije, kar ostale nadarjene 
študente postavlja v neenak položaj – predlog je skladen z Zakonom o štipendiranju (Ur. 
list RS št. 56/2013).  
 
Svetnica Ana Marija Vučko: 
Prenaša vprašanje št. 56 občanov glede internega kanala – teksti so na ekranu zelo sla-
bo vidni – premajhne črke in zato berljivost ni mogoča. 
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AD 15. 
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 24. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Župan 
Milan Kerman je sejo zaključil ob 20.20 uri. 
 
 

 
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
 
Zapisala:          Župan: 
Lilijana BEŽAN HORVAT        Milan KERMAN 


