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Z A P I S N I K 

1. konstitutivne seje Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je 

bila v ponedeljek, 19. januarja 2015 ob 18.30 uri v sejni sobi Občine Beltinci.  

Prisotni člani Odbora za kmetijstvo: 

Štefan Žižek, predsednik, Marjan Zver, Dejan Jakob, Andrej Kociper, Miran Maučec, Aleš 

Zver, Alojz Vohar, Stanislav Glavač in Iztok Majcen. 

Ostali prisotni: Milan Kerman, župan, Roman Činč, podžupan, Daniel Puhan, zunanji 

strokovni sodelavec (KSS), Štefan Činč, računovodja OU, Jože Pivar, sodelavec v OU. 

 

Župan Milan Kerman, ki je po poslovniku sklicatelj prve seje odbora je pozdravil prisotne.  

Predlagal je dnevni red, ki so ga vabljeni dobili že z vabili:  

1. Ugotovitev navzočnosti 

2. Pristojnosti odbora v skladu s Statutom Občine Beltinci in Poslovnikom Občinskega 

sveta Občine Beltinci 

3. Predstavitev proračuna Občine Beltinci za leto 2015 in 2016. 

4. Pobude in vprašanja 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

Ad1 

Ugotovi se, da je prisotnih vseh 9 članov odbora, torej je odbor sklepčen. Župan preda 

vodenje seje predsedniku odbora. 

 

Ad2 

Prisotne pozdravi predsednik odbora Štefan Žižek. 

Župan predstavi pravne osnove za sklic odbora, njegove pristojnosti in predstavi imenovane 

člane odbora. Župan seznani prisotne, da je Jože Pivar s strani občinske uprave predviden, kot 

koordinator in pomoč pri delu odbora (koordinacija, pisanje zapisnikov, ...).   

Predsednik odbora Štefan Žižek izjavi, da bo ob tej pomoči s strani občinske uprave, kot 

predsednik odbora lahko delal brez namestnika oz. podpredsednika. 

Na vprašanje župana so se prisotni strinjali, da se vabila in gradivo za seje odbora v bodoče 

pošilja po elektronski pošti. 

 

Ad3  

Župan in računovodja OU Štefan Činč predstavita tiste postavke iz predloga proračuna 

Občine Beltinci za leti 2015 in 2016, ki so v pristonosti odbora: med prihodki so to pristojbina 

za vzdrževanje gozdnih cest in sofinanciranje izvedbe komasacije, med odhodki pa izvedba 

komasacij, veterinarske storitve za zapuščene živali, vzdrževanje gozdnih cest in ukrepi v 

kmetijstvu po veljavnem občinskem pravilniku. Računovodja je povedal, da je bil predlog 
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proračuna pripravljen ob upoštevanju realizacije do datuma priprave predloga, je pa bil v 

tistem času lanski razpis še odprt in pozneje se je izkazalo, da je bila realizacija po vlogah 

bistveno višja, zato predlaga razpravo o višini postavke za ukrepe po pravilniku.  

Župan je prisotnim pojasnil, da je bil predlog proračuna pripravljen na podlagi predvidenih 

dozdajšnjih sredstev za t.i. glavarino, da pa vlada predlaga zmanjšanje teh sredstev in se še 

dejansko ne ve, kako bo s tem. Vlada predvideva tudi ukinitev nekaterih sredstev za 

investicije, kar bo imelo velik vpliv na občinski proračun. 

V razpravi so člani odbora iznesli še nekatera dejstva, na osnovi katerih bi bilo potrebno 

povečati sredstva za to postavko (lanskoletne poplave, ki so odnesle apnenec, zmanjšanje 

deleža države pri zavarovalnih premijah, ...). 

Po razpravi so člani odbora soglasno sprejeli sklep št. 1: 

Odbor za kmetijstvo se strinja s predlogom proračuna za leti 2015 in 2016 po postavkah, 

ki so v njegovi pristojnosti, razen v primeru postavke »Ukrepi v kmetijstvu« za katero 

predlaga županu povečanje na 45.000,00 eur. 

 

 

Ad4  

Prisotni so razpravljali predvsem v smeri, kaj lahko občina naredi, da se izboljša stanje v 

kmetijstvu. Mnenje nekaterih je bilo, da se z dosedanjim načinom samo začasno krpa 

situacija, da so sicer ukrepi, ki se jih je do zdaj izvajalo in ki jih predvideva pravilnik, nujni in 

so prinesli veliko dobrega, da pa bi morali poskušati narediti nekaj več. Možnosti so različne 

in potrebno bi bilo izpeljati kakšne projekte, ki bi prinesli večjo dodano vrednost, predvsem v 

smislu novih produktov, predelave, turizma,  novih načinov trženja in zaposlovanja. Vsi 

prisotni so te ideje podprli, vendar so se strinjali, da je te ideje potrebno izvesti na kakšen drug 

način, ne skozi te ukrepe, ki jih predvideva obstoječi pravilnik. Pobuda za takšne projekte 

mora priti od občanov oz. od zainteresiranih drugih subjektov, občina pa mora nuditi 

zainteresiranim pomoč in omogočiti pogoje, ki so v njeni pristojnosti, da bi ti projekti prešli 

od ideje v realizacijo. Župan je te ideje podprl in zagotovil, da bi občina v okviru svojih 

pristojnosti naredila vse, da bi jih omogočila. Prisotni so ugotovili in se strinjali, da je 

razpoložljivih sredstev malo in bi pri večjih investicijah občina težko pomagala s sredstvi. 

Člani odbora prosijo Občino Beltinci, da preko raznih organov, institucij in združenj, kjer ima 

vpliv, poskuša vplivati na državo, da bi se olajšalo in pospešilo pridobivanje raznih dovoljenj 

in dokumentacije, ki je potrebna za izpeljavo kakšne podjetniške ideje, naši predpisi namreč 

dostikrat zadušijo še tako dobro idejo in iniciativo s strani tistih, ki bi želeli nekaj narediti, 

tudi na področju kmetijstva.  

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20.20 uri. 

 

   Zapisal:                                                                                                       Predsednik odbora: 

Jože Pivar                                                                                                             Štefan Žižek  

 


