OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKI SVET

_

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila v četrtek, 16. marca 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, 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, Dejan JAKOB.
Na seji so bili prisotni – ostali vabljeni: ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat;
ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja; direktor Pomurskih lekarn Murska Sobota,
Ivan Zajc; direktor OU Slavko PETEK; Venčeslav SMODIŠ, višji svetovalec v občinski
upravi; Alenka Maroša, medobčinska inšpektorica.
Seja se je pričela ob 17.00 uri.
Navzočih je bilo 17 članov sveta.
S sklicem seje so člani sveta prejeli predlog dnevnega reda 22. 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. 233/VI:
Potrdi oz. sprejme se dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci:
1. Sprejem zapisnika 21. redne seje OS in realizacija sklepov 21. redne seje OS.
2. Seznanitev z Letnim poročilom Pomurskih lekarn Murska Sobota za leto 2016 in
podaja soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Pomurskih lekarn Murska
Sobota za leto 2017.
3. Seznanitev z Letnim poročilom javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Beltinci za leto 2016.
4. Seznanitev z Letnim poročilom javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec
Beltinci za leto 2016.
5. Seznanitev z Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata v Občini
Beltinci za leto 2016.
6. Seznanitev s Poslovnim načrtom (elaboratom) javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 in imenovanje člana in njegovega
namestnika v skupščino javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o. .
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7. podaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu in k
subvencioniranju te cene v letu 2017 v Občini Beltinci.
8. Sprejem prve dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Beltinci za leto 2017.
9. Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in
sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci za leto 2017.
10. Sprejem Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2017.
11. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2017.
12. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
13. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 1.
SPREJEM ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE
BELTINCI IN REALIZACIJA SKLEPOV 21. 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. 234/VI:
Potrdi oz. sprejme se vsebina zapisnika 21. redne seje občinskega sveta v
predlagani vsebini in obliki.
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 21. redne seje
Občinskega sveta Občine Beltinci.
AD 2.
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM POMURSKIH LEKARN MURSKA SOBOTA ZA
LETO 2016 IN PODAJA SOGLASJA K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU
POMURSKIH LEKARN MURSKA SOBOTA ZA LETO 2017.
.
Uvodne besede prisotnim poda pri tej točki, župan Milan Kerman.
Svetnik Marko Virag pri tej točki pove, da se na podlagi 51. člena Poslovnika Občinskega
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sveta Občine Beltinci izloča iz glasovanja.
Vsebino letnega poročila in program dela ter vsebino finančnega načrta Pomurskih
lekarn Murska Sobota, predstavi direktor Ivan Zajc.
Poročilo z matičnega odbora, odbora za negospodarstvo poda predsednik Igor Adžič.
Svetnik Dejan Klemenčič pred glasovanjem pove, da se naj v besedilu sklepa popravi
beseda »poslovno poročilo« v pravilno »letno poročilo«.
Nadaljnje razprave pri tej točki ni bilo, zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 235/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom Pomurskih lekarn
Murska Sobota za leto 2016 in s Programom dela in finančnim načrtom Pomurskih
lekarn Murska Sobota za leto 2017 ter daje soglasje k programu dela in finančnemu
načrtu za leto 2017.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI je glasoval 1 član sveta.
En član OS seje glasovanja vzdržal.
Sklep je bil sprejet.
AD 3.
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA BELTINCI ZA LETO 2016.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino letnega poročila poda prisotnim ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat.
Poročilo iz seje delovnega telesa poda prisotnim predsednik odbora za negospodarstvo,
Igor Adžič.
Razprave pri tej točki ni bilo zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 236/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci za leto 2016..
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 4.
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM JAVNEGA VZGOJNO VARSTVENEGA ZAVODA
VRTEC BELTINCI ZA LETO 2016.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Ravnateljica Vrtca Beltinci, ki je prisotna na seji sveta, predstavi vsebino letnega poročila
zavoda za leto 2016.
Poročilo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, predsednik Igor Adžič seznani
prisotne s sklepi delovnega telesa.
Pri tej točki razpravljata svetnika Dejan Klemenčič in Marko Virag.
Ob koncu se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA ŠT. 237/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom javnega vzgojno
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 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 5.
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM O DELU MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA V
OBČINI BELTINCI ZA LETO 2016.
Vsebino te točke prisotnim predstavi medobčinska inšpektorica Alenka Maroša, ki se je
udeležila seje sveta.
V razpravi pri tej točki s svojimi vprašanji in stališči sodelujejo svetniki: Srečko Horvat,
Jožef Ferčak, Mirko Sraka.
Po razpravi se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 238/VI:
Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom o delu
Medobčinskega inšpektorata v Občini Beltinci za leto 2016.
Navzočnost je priglasilo 17 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 S POSLOVNIM NAČRTOM (ELABORATOM) JAVNEGA PODJETJA
CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O. ZA LETO 2017 IN
IMENOVANJE ČLANA IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA V SKUPŠČINO JAVNEGA
PODJETJA CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI PUCONCI D.O.O.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan Milan Kerman.
To točko sta obravnavala na svoji seji matična odbora – odbor za gospodarstvo in odbor
za prostorsko planiranje. Predsednika mag. Andrej Kociper in Marijan Zver podata
prisotnim poročili.
Svetnik Dejan Klemenčič v razpravi poda predlog za dopolnitev vsebine predlaganega
sklepa in navede razloge za to.
Župan Milan Kerman predlaga, da se izvede glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 239/VI:
Sprejme se predlog svetnika Dejana Klemenčiča, da se pri sklepu o seznanitvi s
Poslovnim načrtom (elaboratom) JP CEROP d.o.o. doda nova točka sklepa, ki glasi:
Sprejeti sklep pa ne pomeni podajo mnenja po 6. alineji 13. člena Odloka o
ustanovitvi JP CEROP in odločitve o zadolževanju po 7. alineji 13. člena JP CEROP.
Navzočnost je priglasilo 16 članov sveta.
ZA je glasovalo 16 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog svetnika Dejana Klemenčiča se doda v predlagani
PREDLOG SKLEPA ŠT. 240/VI:
1. Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s Poslovnim
načrtom
(elaboratom) javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za
leto 2017 in za udeležbo na 11. seji Skupščine podjetja CEROP d.o.o., ki bo
izvedena 24. marca 2017 na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Beltinci imenuje
župana Občine Beltinci, Milana Kermana kot člana skupščine in višjo
svetovalko II. v občinski upravi Občine Beltinci kot namestnico, z namenom,
da glasujeta za sprejem Poslovnega načrta (elaborata) javnega podjetja Center
za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 v predloženi vsebini,
vendar brez nakupa kapitalske naložbe radio Murski val d.o.o.
2. Sprejeti sklep pa ne pomeni podajo mnenja po 6. Alineji 13. Člena Odloka o
ustanovitvi JP CEROP in odločitve o zadolževanju po 7. alineji 13. člena JP
CEROP.
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AD 7.
PODAJA SOGLASJA K CENI SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA
DOMU IN K SUBVENCIONIRANJU TE CENE V LETU 2017 V OBČINI BELTINCI.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino te točke prisotnim predstavi višji svetovalec v občinski upravi, Venčeslav
Smodiš.
To točko dnevnega reda je obravnaval na svoji seji tudi odbor za negospodarstvo, poročilo
predstavi predsednik Igor Adžič.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 241/VI:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi cene socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja
Dom starejših Rakičan in k subvencioniranju te cene, v letu 2017 (z veljavnostjo od
01.03.2017 do 28.02.2018) v predloženi vsebini.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 15 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8.
SPREJEM PRVE DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
OBČINE BELTINCI ZA LETO 2017.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino te točke predstavi višji svetovalec v občinski upravi, Venčeslav Smodiš.
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje, Marijan Zver prisotne seznani s sklepi iz
njihove seje delovnega telesa, ki je načrt ravnanja obravnaval.
V razpravi pri tej točki je sodeloval svetnik Tomaž Rous.
Ostali prisotni na vsebino niso imeli dodatnih pripomb oz. predlogov za njegovo
dopolnitev, zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 242/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Prvo dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Beltinci za leto 2017 - v predloženi vsebini.
Navzočnost je priglasilo 15 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 9.
SPREJEM PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA
VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BELTINCI ZA
LETO 2017.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino te točke prisotnim predstavi predsednik Odbora za negospodarstvo, Igor Adžič.
Predlaga se, da se v prvem členu popravi beseda »občanov« in naj se pravilno zapiše
beseda »članov«.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 243/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci za
leto 2017 v eni obravnavi, s tem, da se v prvem členu zapiše beseda članov in ne
občanov, kot je narobe zapisano..
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 10.
Sprejem Letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2017.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Vsebino te točke prisotnim predstavi predsednik Odbora za negospodarstvo, Igor Adžič.
Predlaga se, da se v prvem členu popravi beseda »občanov« in naj se pravilno zapiše
beseda »članov«.
Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo, zato se predlaga glasovanje o
PREDLOGU SKLEPA št. 244/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme, s strani odbora za negospodarstvo in javne
službe družbenih dejavnosti OS, predlagani Letni program športa Občine Beltinci za
leto 2017 v predloženi vsebini in obliki, s tem, da se v besedilu letnega programa
športa doda opredelitev, da športniki imajo stalno prebivališče v Občini Beltinci. (6.
točka programa)
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 11.
Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2017.
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno pojasnilo pri tej točki poda župan Milan Kerman.
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. 245/VI:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo
okolja in gospodarske javne službe OS, predlagani program ukrepov za dodeljevanje
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci kot sledi:
1) Za subvencije v gospodarstvo se v letu 2017 iz proračunske postavke št.
9044102140 – OU SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO razpišejo sredstva v višini 35.000,00 EUR kot sledi;
a) Za ukrep; SPODBUJANJE ZAGONA IN RAZVOJA PODJETIJ NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini
15.000,00 EUR;
b) Za ukrep; SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN
SAMOZAPOSLOVANJA se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini
10.000,00_EUR;
c) Za ukrep; SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini 5.000,00 EUR;
d) Za ukrep; SPODBUJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ se v
letu 2017 razpišejo sredstva v višini 5.000,00_EUR.
2) V kolikor v okviru sprejetih ukrepov za subvencioniranje iz proračunske postavke št. 9044102140 – OU SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO, predvidena
sredstva za posamezen ukrep ne bodo v celoti porabljena, se preostanek teh
sredstev lahko uporabi - prerazporedi za preostale sprejete ukrepe.
II.
1) Za spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva se v letu 2017 iz
proračunske postavke št. 9044102141 – OU SUBVENCIJE–SOCIALNO PODJETNIŠTVO razpišejo sredstva v višini 15.000,00 EUR, pri čemer se;
a) za podukrep INICIATIVE IN PILOTNI PROJEKTI razpišejo sredstva v
višini 5.000,00 EUR,
b) za podukrep ZAGON IN RAST SOCIALNIH PODJETIJ pa sredstva v
višini; 10.000,00 EUR.
V kolikor v okviru proračunske postavke za
Spodbujanje razvoja projektov
socialnega podjetništva v Občini Beltinci v letu 2017 predvidena sredstva za
posamezen podukrep ne bodo v celoti porabljena, se preostanek teh sredstev lahko
uporabi- prerazporedi za preostali podukrep.
Navzočnost je priglasilo 17 članov sveta.
ZA je glasovalo 17 članov sveta.
PROTI ni glasoval 0 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 12.
POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Svetnik Dejan Klemenčič:
Daje pobudo št. 47, ki se nanaša na most čez razbremenilni kanal na lokalni cesti
Dokležovje-Bakovci. Mestno občino Murska Sobota, se naj čim prej kot upravljalca
omenjenega mostu, pozove k izrednemu pregledu, saj so zaznani in vidni večji sektorji
korozij na njem, preden pride do kakšnih koli zgodi.
Svetnik Tomaž Rous:
Daje pobudo št. 48, da naj se po možnosti še v tem mandatu pripravi strateška razvojna
strategija za našo občino, katera bi lahko nosila naslov – Občina Beltinci 2030. Ključno
pri tem je da dosežemo konsens, kaj so naše ključne razvojne prioritete, torej, v kateri
smeri bi se radi razvijali, kam se bomo prijavljali, s katerimi projekti kandidirali, kakšne
prostorske načrte pripravljamo. Sam namreč meni da v občini imamo še veliko
potencialov, ki niso v celoti izkoriščeni – v to pripravo bi se moralo vključiti čim več
pripravljalcev (občinska uprava, člani in članice občinskega sveta, krajevne skupnosti,
glas ljudstva – mogoče preko zborov občanov, bi se pridobila določena mnenja in
strokovnjakov iz raznoraznih področij (naših študentov), ki prihajajo iz različnih sfer, da
podajo svoja mnenja. To je eden od pomembnih korakov, če nastavimo dolgoročno
strategijo, poleg tega, da dvigujemo bivalni standard naših občanov, prispevamo k temu
in usmerjamo, da bomo tudi na gospodarskem področju bistveno bolj uspešni v
prihodnosti, če imamo neke celovite strategije in načrte.

AD 13.
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.
Župan je prisotnim še podal okvirne datume naslednjih sej (do jeseni) in sicer:
20.04.2017, 25.05.2017, 22.06.2017, 27.07.2016, 28.09.2017.

S tem je bil izčrpan dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Župan
Milan Kerman je sejo zaključil ob 20.35 uri.
Posnetek seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana BEŽAN HORVAT

Župan:
Milan KERMAN

9

