OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 11.05.2009 ob 18.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh, Jože
Erjavec, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Jožef Horvat, Srečko Horvat, Simon
Horvat, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina Sraka, Andrej Vöröš, Martin Virag, Valerija
Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, v.d direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat.
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in ugotovil, da je prisotnih 17 članov občinskega sveta, s
čimer so izpolnjeni pogoji za potek seje.
Prebere vsebino dnevnega reda in pove, da se bo zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine
Beltinci in sklepi obravnavali na 23. redni seji, skupaj z zapisnikom 22. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci v maju 2009 zaradi že odobrenega dopusta tajnice.
Igor Adžič pove, da župan ni upošteval sklepa pri oblikovanju dnevnega reda iz leta 2008 na podlagi
katerega se je zavezal, da bo na vsaki seji uvrstil točko dnevnega reda o izgradnji kanalizacijskega
omrežja v občini Beltinci.
Župan mu odgovori, da želi o tem povedati pri 1. točki, prav tako pa je bilo poročilo dano na 21. redni
seji pri takratni točki - pobude, predlogi in obvestila župana, posebne točke torej tu ne bo.
Igor Adžič replicira županu v smislu, da je to sklic nove 22. redne seje.
Nadalje predlaga sklep o umiku prve točke dnevnega reda, osebno smatra, da je več zakonskih
razlogov. Svoj predlog lahko župan vedno na katerikoli seji predloži z obrazložitvijo ter gradivom kot
samostojno točko dnevnega reda, lahko pa samo poroča o dogajanjih med dvema sejama in nič
drugega.
Dodatno so člani občinskega sveta na sami seji prejeli predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne
seje. Predlog za razširitev je v nadaljevanju podala predsednica Komisije za priznanja, odlikovanja in
nagrade, Regina Sraka, ki prisotnim prebere razloge za razširitev le-tega. Prisotni na razširitev
dnevnega reda z eno točko – Občinsko priznanje Osnovni šoli Beltinci, zaradi praznovanja visokega
jubileja 230 letnice šolstva v Beltincih, 50 let ŠŠD Enotnost in 30 let delovanja v novih prostorih.
Sledi glasovanje o umiku 1. točke dnevnega reda.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.
Sklep št. 350/IV:
Z dnevnega reda 22. redne seje se umakne točka 1: »Pobude, predlogi in obvestila župana
občine.«
Nato posreduje župan Milan Kerman v glasovanje predlog predsednice komisije za priznanja, Regine
Sraka v glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 351/IV:
Dnevni red 22. redne seje se dopolni s točko dnevnega reda: «Občinsko priznanje Osnovni šoli
Beltinci« in sicer kot 10. točka
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Sledi še glasovanje še za celotni spremenjeni dnevni red 22. redne seje OS.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 352/IV:
Sprejme dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.
2. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta ZTK Beltinci.
3. Soglasje k aktu o notranji organizaciji ZTK (številu in vrsti delovnih mest).
4. Sprejem poročila ZTK Beltinci za leto 2008.
5. Soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2009 in k njegovemu finančnemu
ovrednotenju.
6. Potrditev programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
7. Soglasje k cenam zbiranja plastenk v Občini Beltinci po sistemu od vrat do vrat.
8. Poročilo predstavnikov Občine Beltinci, zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih
zavodov, katerih (so) ustanoviteljica je Občina Beltinci.
9 Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Beltinci.
10. Občinsko priznanje Osnovni šoli Beltinci.

AD 1 – Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Peter Gruškovnjak bo v pisni obliki naknadno posredoval svoja vprašanja, sedaj pa izpostavlja:
Prvo vprašanje je vezano na lokacijski načrt, prostorski plan občine v povezavi z dogajanjem okrog
vrtine glede izvajanja projekta s strani Sončnega vrta d.o.o..
Daje pobudo, da se do naslednje seje pripravi poročilo poteka del pri izgradnji izgradnja cest Lipa
Beltinci in Beltinci - Ižakovci kot tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja. Ne more se pa strinjati, da je
projektant sam sebi posledično nadzornik, to mu namreč ne gre skupaj, saj to zanj ni higienično.
Župan pove, da za to ni nobene zakonske ovire.
Štefan Ferenčak sprašuje glede izletniške točke Otok ljubezni, kajti pred časom, ko je kolesaril, je
srečal tudi dosti turistov in kolesarjev od drugod, ki jo obiskujejo. Cesta do otoka je makadamska in
ob sočasni vožnji avtomobilov se dviguje prah. Sprašuje, če je plan med občino in KS-om, da bi se vsaj
do parkirišča asfaltirala.
Andrej Vöröš sprašuje, če je prišel na občino odgovor za sanacijo oz. novogradnje nasipov pri Melincih,
Ižakovcih.
Odgovora kljub urgenci še ni bilo, daje odgovor Venčeslav Smodiš.
Ana Nerad se oglaša v imenu beltinskih Romov predvsem sprašuje, ali se je Komisija za romska
vprašanja v občini že sestala, kaj je pripravila za izboljšanje življenjskih pogojev. Zaveda se namreč, da
so Romi v naši občini med nami, tu bivajo in seveda so take ali drugačne težave. Da bo kvaliteta
bivanja z njimi boljša, moramo doseči sožitje in si zadati določene cilje. Ta komisija naj sprejme
ukrepe za lajšanje vključevanja Romov, in bo življenje občanov v zadovoljstvo vseh boljše. Romi želijo
imeti tuše, skupne wc-je. Povezava z Zvezo Romov in drugimi sorodnimi organizacijami, ministrstvi, bi
bila tudi zaželena.
Simon Horvat želi poudariti, da ni povezovalne poti, o kateri se govori že nekaj let in sicer med
Dokležovjem in Ižakovci ob reki Muri. Od dokležovskega mostu v ižakovski gozd je lepa senčna pot
vmes pa manjka 100 m. Smatral je, da bo letos v programu ureditve ZTK to tudi zajeto. sedaj, ko se
dela kanalizacijsko omrežje v Dokležovju in Ižakovcih in se ubadajo z odvečnim odpadom bi se s tem
materialom lahko uredil manjkajoči del.
Glede izgradnje nasipa pa se zahvaljuje vsem, ki so pomagali in pripomogli, da se izgradnja napisa
bliža h koncu. Opozarja pa na povezovalne rampe, ki so sedaj prestrme in takorekoč neprevozne.
Potrebno je skleniti dogovor, da se to ustrezno uredi.
Jože Horvat pove, da se 6 let ne premaknejo zadeve v romskem naselju nič na bolje. Ne da bi se hvalil,
ampak njegova hiša vsaj zakrije zelo slab izgled nadaljnjega naselja. Najhujše naselje je njihovo. Naj se
iz Evrope zaprosi za sredstva. Imeli bi lahko kakšne prireditve v vasi, glasbo in bi želeli, da tako kot
drugod, tudi k njim pridejo turisti na obisk.
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Peter Gruškovnjak daje repliko Simonu Horvatu v smislu rešitve povezovalne poti. KS Ižakovci in KS
Dokležovje se naj dogovorita saj bodo konsens z lastniki zemljišč tudi lažje dosegli in sedaj, ko se gradi
kanalizacija se strinja, da je lažje glede materiala.
Glede pobude Štefana Ferenčaka pa pove, da se v sklopu nature 2000 prizadeva za neokrnjeno naravo.
Ivan Mesarič ima pripravljena 3 vprašanja, odgovore pa pričakuje na naslednji seji.
Od župana želi slišati ponovitev tistega, kar mu je povedal na seji odbora, kaj pomeni članek v Delu,
kjer je novinar zapisal, da svetniki mečejo županu polena pod noge, naj se to decidira.
Martin Duh želi v imenu vaščanov Melinec postaviti vprašanje in sicer, kaj je s plačili za stroške
izgradnje kanalizacije. Kot je znano, plačila krajanov bremenijo krajane 2000,00 EUR. V volilnem času
je bilo s strani kandidata za župana, zdajšnjega župana obljubljeno, da se bo naredilo vse, da se ti
stroški zmanjšajo na 1000,00 EUR ali celo manj.
Župan daje odgovor, da stoji samo za 2000,00 EUR in je to vedno obljubljal in povdarjal.
Martin Duh ni zadovoljen z odgovorom in daje repliko županu v smislu predvolilnih obljub.
Župan ponovno odgovori, da je vedno in povsod povdarjal 2000,00 EUR in za tem stoji.
Igor Adžič vidi, da izgradnja kanalizacijskega omrežja odpira dileme in še različna mnoga vprašanja. V
svojem vprašanju izpostavlja obresti od zbranega denarja po pogodbah z občani. Občina veže sredstva
pri bankah in končajo v računu občine.
Prav tako ga zanima, zakaj je nastal tolikšen skok cene izgradnje, kajti gradbeni material se je manj
podražil, kot je sedaj cena. Prosi strokovno utemeljitev.
Župan pove, da se sredstva iz obresti ne koristijo za izvrševanje proračuna. sredstva so razvidna in
Občinski svet bo odločil kako se bodo ta sredstva koristila.

AD 2 - Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta ZTK Beltinci
Pri tej točki je bila poročevalka Ela Horvat, v.d. direktorica ZTK Beltinci, ki je prisotnim članom
občinskega sveta podala podrobne spremembe in dopolnitve Statuta ZTK Beltinci, ki se nanašajo na
spremembe in dopolnitve členov: 6, 9, 16, 18, 19, 25, 27 in 28.
UO Zavoda za turizem in kulturo Beltinci je po predhodnem sprejetju sprememb in dopolnitev
ustanovitvenega akta Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZTK Beltinci sprejel na svoji 4. redni seji še
spremembe in dopolnitve statuta zavoda. Spremembe se v največji meri nanašajo na uskladitev z
odlokom. Občinski svet na podlagi 13. člena odloka o ustanovitvi zavoda in na podlagi 16. člena
Statuta občine med daje soglasje k statutu zavoda in njegovim morebitnim spremembam oz.
dopolnitvam.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Valerija Žalig pove, da jo moti, da ne pozna prejšnje besedilo 19. člena, ki se spreminja. Sprašuje se
glede kompetenc direktorja glede na to, koliko vsega oz. kakšne pristojnosti ima UO zavoda. Direktor
brez kompetenc ne more delati. Pripombo ima tudi na dolžino mandata, kajti v turizmu se potrjujejo
direktorji maksimalno od 2-4 let.
Peter Gruškovnjak, ki je tudi predsednik UO ZTK Beltinci poda Valeriji Žalig odgovor, da ima direktor
pristojnosti, kot je zapisano v sistemizaciji delovnih mest. Namen sprememb je, da se stvari zakonsko
uredi.
Ela Horvat še pove, da velja Zakon o javnih zavodih. Direktor sam ne more odločati, kajti mora biti
soglasje UO.
Horvat Srečko sprašuje glede 3. in 6. člena, kajti v predstavitvi je bilo povedano, da so se zamenjali
tolarji v evre. Sprašuje, če gre za povišanje cen, kajti pri preračunavanju je to več.
Ela Horvat pojasni, da ne gre pri tem za povečanje postavke.
Martin Virag pri 4. točki kjer je govora o notarski overitvi pove, da se mu to zdi smešno.
Opozarja tudi, da v kolikor se črta beseda »pravne« pri pogoju za direktorja, je vseeno katera je torej so
lahko vse.
Zanima ga tudi, kaj pomeni pisno soglasje, ki ga mora prinesti na volitve predstavnik TD ali KD, v
kolikor se ne udeleži sam predsednik, kajti določilo je nejasno napisano.

3

Ela Horvat daje odgovor Martinu Viragu glede 4. člena, kajti če ni precizirano napisano, je težava pri
volitvah v UO. Tudi Ministrstvo za kulturo in Služba za lokalno samoupravo sta podala svoje mnenje.
TD-ji in KUD-i imenujejo svojega predstavnika v UO zavoda in v statutu na ni bilo zapisano nič
drugega kot le to. Zato je dodano besedilo.
Glede pravne smeri pa želi dodati, da je zadnji del stavka – kaj mora kandidat za direktorja
izpolnjevati..
Peter Gruškovnjak daje repliko v smislu, da do sedaj te stvari niso bile urejene in se sedaj smiselno
spremeni še ostale akte.
Po razpravi župan da na glasovanje predlog sklepa in sicer
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 353/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci, ki jih je sprejel upravni odbor zavoda na 4. seji dne 25.03.2009.

AD 3 - Soglasje k aktu o notranji organizaciji ZTK (številu in vrsti delovnih mest)
Pri tej točki dnevnega reda je Ela Horvat, v.d. direktorica ZTK Beltinci prosi v imenu ZTK Beltinci
soglasje k aktu o notranji organizaciji ZTK. Uskladi se s statutom pri direktorju, namesto pravna sme
je druga ustrezna izobrazba in delovne izkušnje namesto pet, sedaj tri leta delovnih izkušenj. Glede
dopolnitve Kataloga delovnih mest z opisi del in nalog zavoda – z dvema dodatnima delovnima
mestoma s V. stopnjo izobrazbe (eno z ekonomsko ali splošno izobrazbo in eno z izobrazbo turistične
smeri). Ela Horvat je dodala, da dve dodatni sistemizirani delovni mesti zavod potrebuje zaradi
povečanega obsega del, za kateri zadostuje V. stopnja izobrazbe.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Valerija Žalig pri tej točki prosi za pojasnilo kajti nikjer ni zasledila, da bi bila nemščina vsaj pri enem
delavcu navedena aktivno ali pasivno.
Ela Horvat uvodoma pojasni, da glede jezikov, ni navedeno nemščine in angleščine. Na otoku dnevno
ugotavljajo, da je več angleškega jezika.
Peter Gruškovnjak pove, da zavod ni gospodarska družba, kjer bi specificiralo se znanje tujih jezikov –
naš zavod in njegov razvoj teži k temu, da bomo ta delovna mesta dopolnili na podlagi razvoja – vsak
pa se je dolžan izobraževati dodatno.
Po razpravi župan da na glasovanje predlog sklepa in sicer
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 1.
Sklep št. 354/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Kataloga delovnih
mest z opisi del in nalog, ki je priloga Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji
dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci – z opisom dveh dodatnih delovnih mest s V.
stopnjo izobrazbe (eno z ekonomsko ali splošno izobrazbo in eno z izobrazbo turistične smeri) in
s spremembo pogojev pri delovnem mestu direktor zavoda (namesto pravne druga ustrezna
izobrazba, namesto pet tri leta delovnih izkušenj).

AD 4 - Sprejem poročila ZTK Beltinci za leto 2008
Zavod za turizem in kulturo Beltinci v skladu z 16. členom statuta zavoda prosi Občinski svet Občine
Beltinci za sprejem letnega poročila zavoda (poslovno in finančno) za leto 2008.
Ela Horvat je povedala, da leto 2008 pomeni za zavod konec 4. leta delovanja zavoda in zaključek
delovanja oz. aktivnosti članov UO v prvem mandatnem obdobju. Poleg nadaljnjega uspešnega
izvajanja neprofitne dejavnosti se zavod aktivno udejstvuje na trgu, kjer mu uspeva pridobiti večinski
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delež svojega prihodka – 80 % je sredstev, ki jih sam dobi zavod na trgu. To predstavlja velik izziv, saj
je usmerjen na zagotavljanje javnega interesa in zagotavljanja javnih kulturnih dobrin in njihovo
nemoteno izvajanje pa je v dobi, kjer šteje le kratkoročni dobiček izredno težavno. Glavna področja
izvajanja zavoda so: Promocijske aktivnosti, vodenje in organizacija prireditev, razvoj in trženje Otoka
ljubezni v Ižakovcih, informiranje in agencijska dejavnost, izvajanje in vodenje projektov, spodbujanje
razvoja in dejavnosti družbene organizacije in dostopnost javnih kulturnih doktrin. Organiziranost
zavoda je Ela Horvat tudi podrobno predstavila kot tudi kako so poslovali v preteklih 4 letih- kar se
tiče prihodkov, odhodkov, deleža občine. V letu 2008 je bilo zaposlenih 12 oseb (2 za določen čas, ona
kot v. d.d direktorica in 9 oseb ki so bili vključeni v zaposlitvene programe preko Zavoda za
zaposlovanje Murska Sobota. Podrobno je predstavila vsa glavna področja delovanje zavoda v
preteklem koledarskem letu. Ob koncu je podala tudi podrobno vsebino finančnega poročila.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Jože Horvat sprašuje Elo Horvat, kdaj bi se lahko uredilo za romsko društvo, sta se že menila z njo.
Sama mu bo pomagala pri ureditvi vse potrebne dokumentacije.
Ivan Mesarič pohvalil poročilo, ki je pripravljeno po metodologiji in za dober rezultat, kar pa ga moti je
to, da UO zavoda ni predlagal nagrado v.d. direktorici.
Na strani 11. pa Elo Horvat sprašuje – predstavitev občine na tradicionalni prireditvi na Poljskem –
partnersko mesto.
Peter Gruškovnjak daje odgovor, da je bila ob menjavi UO umaknjena točka glede nagrade z dnevnega
reda OS. Upa, da bo župan točko glede nagrade Eli Horvat kot v.d. direktorici zavoda, uvrstil na
naslednjo sejo sveta. Predlog za nagrado je že pripravil prejšnji UO.
Župan Milan Kerman spomni prisotne, da je bil predlog za nagrado na eni od prejšnjih sej umaknjen.
UO ZTK Beltinci naj pripravi predlog za sejo sveta.
Ela Horvat pove, da glede predstavitve na Poljskem. Smatra, da je to partnersko mesto Občini Beltinci,
ker so prišli že večkrat na obisk in obisk smo vračali. Mogoče je sicer nekoliko nerodno zapisano,
dobro pa je, da se občina povezuje z drugimi državami.
Ivan Mesarič pa replicira da občinski svet ni sprejel nobenega sklepa o sodelovanju oziroma
partnerstvu, pa bi bilo dobro.
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.
Sklep št. 355/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme poslovno poročilo s finančnim poročilom
turizem in kulturo Beltinci za leto 2008.

Zavoda za

Sledi 15 minutna pavza.
Sejo je pred obravnavo naslednjih točk dnevnega reda zapustil svetnik Dugar Peter.

AD 5 - Soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2009 in k njegovemu finančnemu
ovrednotenju
Ela Horvat je tudi pri tej točki je podala oz. predstavila program dela ZTK Beltinci za leto 2009 in
njegovo finančno vrednotenje, h kateremu občinski svet prav tako mora podati svoje soglasje. ZTK je
svoje delo pričel v letu 2009 z novim upravnim odborom v novem štiri-letnem mandatnem obdobju.
Uspešno zaključeno prvo mandatno obdobje je dobra podlaga za naslednje mandatno obdobje in
naslednja leta delovanja zavoda. Pri izvajanju aktivnosti v tekočem letu 2009 bodo sledili strateškim
usmeritvam ki jih opredeljujeta razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 ter
smernice za varovanje kulturne dediščine, poseben poudarek pa želijo dati ustvarjalnosti in
inovativnosti,ki opredeljujeta tudi evropsko leto 2009. V nadaljevanju je podrobno predstavila področja
dela ter finančno ovrednotenje za leto 2009.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
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Štefan Ferenčak je povedal, da je zelo ambiciozno zastavljen program ZTK Beltinci in kateremu čestita.
Osebno ne deluje na tem področju in ga zato ne bo sodil. Zavod dela dobro in tu ni nobene debate.
Svetniki iz skupine LDS bodo brez zadržkov podprl. Spomni pa na zametke zavoda. Rečeno je bilo, da
se bo v bodočnosti zavod samofinanciral, sedaj pa vlagamo vedno več.
Svetuje tudi previdnost pri zaposlovanju sedaj v teh kriznih časih.
Ela Horvat daje Štefanu Ferenčaku obrazložitev v smislu, da smatra in vidi v sofinanciranju občine
trend razvoja te dejavnosti in samo vključenost občine.
Peter Gruškovnjak meni, da je razprava na mestu in je Ela Horvat dala zelo dobro obrazložitev Štefanu
Ferenčaku. Za izvajanje programov daje občina sredstva, kajti ti projekti bogatijo celoten kraj, smo
prepoznavni navzven.
Martin Duh podpira program zavoda za leto 2009 saj je pomemben za KS Melinci, saj ima tu
pomembno mesto sam brod, ki ima svojo funkcijo in svojo nalogo in za razvoj ciglarskega naselja na
Melincih.
Simon Horvat ponovno izpostavi vprašanje povezovalne ceste med Dokležovjem in Ižakovci. Meni pa v
nasprotju z izvajanjem Petra Gruškovnjaka pri eni prejšnjih točk, da naj iniciativo prevzame ZTK.
Valerija Žalig glede programa želi povedati, da se bo bogatila ponudba, saj je dobro, da je več
izletniških točk (Bratonci in Melinčko naselje). So zametki dobrega turizma, ki ga vidi v prihodnosti.
Dodatno daje sugestijo zavodu – linke dati oziroma povezati preko Term 3000, glede zaposlovanja se
strinja z Štefanom Ferenčakom, glede prihodkov drugi viri, kar jo zbodlo v oči, saj so se nagrade in
sejnine povišale – kdo so upravičenci in zakaj takšna povečava.
Ela Horvat poda odgovor Valeriji Žalig, da so nagrad in sejnine opredeljene v finančnem načrtu in na
podlagi tega se sejnine izplačujejo sejnine UO in so enake višine kot na občini Beltinci.
Ivan Mesarič je izrazil veselje, da v občini ena izmed firm cvete in se je razživela, torej je dobra firma,
katere ustanoviteljica je občina. Turizem je gospodarska dejavnost in ustvarja dodano vrednost. Elici
Horvat čestita in ji želi uspeha še naprej.
Štefan Ferenčak spominja prisotne, da je v svoji razpravi lepo povedal, da je program dober in da bodo
ga bodo podprli, da se je precej naredilo, to sploh ni sporno
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 356/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za
turizem in kulturo Beltinci za leto 2009.
Ela Horvat se je zahvalila članom občinskega sveta za vso podporo.

AD 6 - Potrditev programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pove, da je občinski svet v letu 2007 sprejel novi Pravilnik
o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Beltinci in je pravna podlaga za sprejem ukrepov za leto 2009 za ohranjaje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Beltinci. V skladu z 21. členom citiranega pravilnika sprejme občinski set na
predlog Odbora za kmetijstvo in prehrano letni program ukrepov pomoči na tem področju z višino
razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe, določene v proračunu občine za tekoče leto. V sprejetem
proračunu za leto 2009 je za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu predvidenih 73.000 evrov. V
skladu z citiranim Pravilnikom je odbor za kmetijstvo in prehrano na svoji 6. redni seji februarja 2009
pripravil predlog Programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Beltinci za leto 2009. Predlog letnega programa ukrepov, ki imajo temelj v
citiranem pravilniku in drugih, je razviden iz zapisnika tega odbora. V citiranem zapisniku je razviden
predlog nekaterih drugih ukrepov, ki jih odbor predlaga za dodelitev pomoči. V nadaljevanju je podal
predloge ukrepov za leto 2009, ki imajo pravni temelj v pravilniku.
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Stanko Glavač, predsednik odbora za kmetijstvo pove, da je odbor na svoji 6. seji februarja 2009 med
drugim tudi podal oceno, da je glede na analize, bil ukrep eden boljših, čeravno ni v skladu z
pravilnikom, to je apnenje tal. Odbor je sprejel še sklepe, da se nameni sredstva dodatna s posebno
proračunsko postavko, ki so smotrni in zelo koristi-tako so ocenjevali tudi vsi prisotni člani odbora,
evropska direktiva za varovanje voda in vsega tega daje veliki poudarek in glede na stanje v kmetijstvu
vemo, kako je in bomo delali zemlji še večjo škodo, če se ne bo apnenja tal v bodoče posluževalo, bodo
analize zemlje še slabše (sedaj so zelo dobre). Z ukrepom smo že dlje časa prisotni in ima trdne temelje
in se naj izvaja še v bodoče.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Simon Horvat postavlja vprašanje na 3. odstavek – pomoč za plačilo zavarovalnih premij-sam je dal
zavarovati posevke in so mu na zavarovalnici razložili, da država 50 % krije, 10 % krije zavarovalnica
kot svojo subvencijo, 40 % pa sam zavarovanec. Občina v tem momentu več ne prispeva, mu je bilo
povedano, ker država že namenja 50 % premije.
Stanko Glavač je povedal, da se je sam tudi o tem pozanimal, da je res, da država sofinancira 50 % in
občina nima procentualnega deleža-sredstva ostanejo iz tega naslova.
Štefan Ferenčak pove, da so vedno podpirali to področje in se sam pri tej točki ni dosti oglašal, vendar
pa če je prav razumel, se ene stvari sprejemajo ki so zakonite, ene pa niso zakonite. S kakšno pravico
lahko pridejo pred občinski svet zadeve, ki so nezakonite in ga zanima, koga se zavaja. V kolikor pride
do glasovanja naj se loči na tiste, ki so zakoniti in na tiste, ki niso zakoniti.
Stanko Glavač obrazloži Štefanu Ferenčaku, da ni to nezakonito, ampak se je občini posebno
proračunsko postavko predlagalo in se ukrep izvaja. Mnenje svetovalne službe je, da se ukrep apnenja
tal naj izvaja še naprej.
Štefan Ferenčak pove, da ne misli nikoli nič osebnega. Nikoli niso bili problem zakoniti sklepi,
nezakonitih pa ne bodo podprli (prebere stavek iz zapisnika odbora).
Ivan Mesarič doda, da občani občine Beltinci, ki se bolj aktivno ukvarjajo z zemljo, so na podlagi
strokovnih mnenj in strokovnih praks ugotovili, da se povečujejo PH za naša prodnata zemljišča z 3,9
in 2,8, so povečali do stopnje, ko naša zemlja postane godna. Ohranjanje prsti je največja civilizacijska
naloga človeštva. Najti rešitev, kako ta sredstva dati, da bo občina ta humani in civilizacijski ukrep
izvajala naprej.
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Najprej župan Milan Kerman poda na glasovanje predlog sklepa, da se bo o sklepih, ki jih predlaga
odbor glasovalo posebej oziroma ločeno od ostalih sklepov po pravilniku.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 357/IV:
O predlogih za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Beltinci za leto 2009, ki jih predlaga Odbor za kmetijstvo in prehrano se bo glasovalo
ločeno oz. posebej oz. se bo o njih tudi glasovalo.
Po razpravi je župan dal na glasovanje Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2009 iz proračuna Občine Beltinci za leto 2009,
ki imajo pravni temelj v pravilniku-izvzame se zavarovanje premij iz predloga.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 358/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano predlagani
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci za leto 2009, predvidenih v 8., 10, 11 in 13. členu Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci:
Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo«je
pomoč do največ 10 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta
ukrep je: 3.000,00 Eur.
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Ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. čl. pravilnika) se sofinancira 100% za
upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov (za plačilo upravne takse za odobritev
pravnega posla, za notarsko overitev pogodbe in za zemljiškoknjižni predlog); skupna okvirna
višina za izvedbo tega ukrepa je: 1.000,00 Eur.
Za ukrep iz 13. čl. pravilnika »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju« izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se predvidi
intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina sredstev za izvedbo tega ta
ukrepa je 3.000,00 Eur.
Stanko Glavač pove, da ni nezakonitost ukrepov toliko, ampak ni pravne podlage za sprejem teh
sklepov.
Martin Duh pojasni da že od začetkov obstoja občine se vsi trudijo in poskušajo delovati do zemlje
pravilno in jo tudi negovati za bodoče rodove. Ta ukrep je za naše področje nujen in ga glede na to, kar
država predlaga za naša prodnata tla premalo.
Sledi glasovanje o predlogih sklepa za podpiranje ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2009, ki jih predlaga odbora za kmetijstvo in
prehrano in sicer:
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 0.
Sklep št. 359/IV:
1. Odbor predlaga, da se v proračunu Občine Beltinci za leto 2009 zagotovijo sredstva za
posebno proračunsko postavko v višini 55.000,00 evrov za apnenje tal (0,035 eur/kg), analizo
zemlje (50%) in testiranje škropilnic (50 %).
2. Sredstva za društva v višini 6.000,00 evrov se pridružijo ostalim postavkam. Predlagana
sredstva za zavarovanja posevkov v višini 5.000,00 evrov ostanejo kot rezerva v primeru, da bo
občina poleg državne subvencije lahko subvencionirala tudi svoj delež.
3. Za arondacije (zaokroževanje) zemljišč se nameni 1.000,00 evrov.
4.Za ukrep – izobraževanje – se nameni iz proračuna za leto 2009 sredstva v višini 3.000,00
evrov.
5. Za stroške organizacije in prevoza mleka se nameni 0,01 evro – se nameni 12.000,00 evrov.
6. Ukrep – dopolnilna dejavnost na kmetijah – do 10 % - sredstva v višini 3.000 evro

AD 7 - Soglasje k cenam zbiranja plastenk v Občini Beltinci po sistemu od vrat do vrat
Direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš pri tej točki poda obrazložitev dopisa, ki ga je podjetje
Saubermacher & Komunala Murska Sobota, ki prosi soglasje k cenam zbiranja plastenk od vrat do
vrat v Občini Beltinci, za naslednje leto 2010, kar bo zaračunaval ob ostalih storitvah, ki jih na našem
območju že izvaja. Na podlagi določil 18. točke 6. člena Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev
je Občinski svet Občine Beltinci v danem primeru pristojen za podajo predhodnega soglasja k
oblikovanju cen komunalnih storitev, ki se izvajajo na območju naše občine. Cenik storitev zbiranja
plastenk po sistemu od vrat do vrat za gospodinjstva na mesec zajema strošek nabave dveh vreč,
zbiranja in odvoza, ki se bo vršil enkrat mesečno v skladu z urnikom. V ceno zbiranja in odvoza le-teh
ni vključen davek na dodano vrednost. Mesečni odvoz bi torej stal: 0,9573 EUR/gospodinjstvo,
dodatna vreča pa 0,8333 EUR/kom-v primeru, če država tega ne bo krila.
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Srečko Horvat razmišlja, da bi bilo potrebno znesek znižati. Če ima interes naj zbira zastonj po občini.
Odvažanje naj bo zastonj.
Martin Duh se strinja z Srečkom Horvatom, dodatno pa pove, ko se smeti v kontejnerjih zmanjšajo in
tako je odpadkov tam manj. Predlaga, če ta cena ostane, se naj pri smeteh cena zniža. Ali pa se
sprejme začasno rešitev, da se analizira zadevo in tudi točne vsebine navodil ne poznamo.
Simon Horvat pove, da je ta projekt na odboru za urbanizem bil predstavljen in tudi tam so se podobni
pomisleki iznesli. Je pa ostal odprt pomislek, kako oceniti plačilo tega prispevka, ko bo prišlo na
občane. Gospodinjstva so, ki nimajo teh odpadkov ali jih imajo minimalno-enako bodo plačevali kot
tisti, ki bodo dve vreči na mesec napolnili-to doreči saj se mu ne zdi pošteno.
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Peter Gruškovnjak predlaga, da o tem nocoj ne glasujejo – na nivoju države še ni nič dorečeno-vodstvo
podjetja se naj pokliče da na seji obrazložijo dodatno.
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 360/IV:
O sprejetju sklepa o cenah za zbiranje plastenk v Občini Beltinci od vrat do vrat se na tej seji ne
bo glasovalo.

AD 8 - Poročilo predstavnikov Občine Beltinci, zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih
zavodov, katerih (so) ustanoviteljica je Občina Beltinci
Venčeslav Smodiš poda poročilo o delovanju v Svetu PIŠK, kjer je bil tudi do nedavnega predsednik
tega organa, v imenu obeh predstavnikov.
Igor Adžič poda poročilo kot predstavnik OS v Svetu zavoda OŠ Beltinci
Regina Sraka poda poročilo kot predstavnica OŠ v Svetu zavoda Vrtec Beltinci
Ivan Mesarič poda poročilo kot predstavnik OŠ v Svetu zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota.
Peter Gruškovnjak poda poročilo kot predstavnik ZTK Beltinci – poročilo UO ZTK Beltinci- v štirih
mesecih katerega predsednik je.
Srečko Horvat poda poročilo kot predstavnik Dokležovja v Svet zavoda OŠ Bakovci, kjer Občina
Beltinci občina ni soustanoviteljica in ne ustanoviteljica te šole.
Valeriija Žalig, ki je v svetu JSKD Murska Sobota, pove, da je to formalni odbor in ki ga vodi Geza
Kišfalvi.
Marjan Maučec je odsoten in svojega poročila ne more podati.

AD 9 - Soglasje k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole Beltinci
Direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je podal podrobno obrazložitev te točke in navedel pravni
temelj za sprejem Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljice OŠ Beltinci
kot tudi razloge in cilje, zaradi katerih je sprejetje tega sklepa potrebno.
Peter Gruškovnjak kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da je ta tematika bila
obravnavana na kar dveh sejah odbora in odbor je sprejel sklep, na podlagi katerega se Občinskemu
svetu še prebere sklep, da zaradi večjih nejasnosti pri sprejemanju letnih poročil zavodov, se odbor ne
opredeli do načina izvedbe obravnave poročil javnih zavodov, kar pa ni ovira za soglasje k uspešnosti
ocene ravnateljice OŠ Beltinci. Njegov predlog je, da člani sveta zavoda, ki jih je imenoval občinski svet
niso zadovoljili teh vsebin, kar smo od njih pričakovali (sproti seznanjanje, ni občinski svet dal niti
lansko leto soglasja za uspešnost) in se prične postopek za odpoklic zaradi neizpolnjevanja njihovih
nalog
Sledi razprava, v kateri so bila izpostavljena mnenja in vprašanja.
Igor Adžič, ki se je v imenu ustanovitelja udeležil zadnje seje, kjer je potekalo to ocenjevanje, je podal
obrazložitev poteka ocenjevanja.
Spomnil je tudi na razpravo ene prejšnjih sej, ko je bilo govora o dvigu sejnin in sicer nasprotovanju le
tega v duhu varčevanja.
Venčeslav Smodiš pove, da ob glasovanju za na občinskem svetu in soglasju s strani ministrstva bo
izplačilo le 4/12 zneska.
Valerija Žalig se ne strinja za mešanje te točke z sejninami. Danes govorimo o uspešnosti šole,
ravnateljice in pred nami je predlog, da glasujemo o tem. V občini in na šoli imamo dobro ravnateljico.
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Martin Virag se zahvaljuje Igorju Adžiču da lahko pove o recesiji in varčevanju in pove primerjavo vsote
dviga sejnin nasproti nagradi ravnateljice.
Igor Adžič poda repliko na oba predgovornika v smislu tega, da o ravnateljici ni povedal nič, če si
zasluži ali ne, o vsebini ocenjevalnih listov je povedal in kako imata do iste situacije različne pristope.
Regina Sraka je res glasovala proti sejninam, tu pa ne bo proti.
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je ura 23.00 in sprašuje svetnike, če bodo s sejo nadaljevali ali jo
bodo končali ali prekinili. Prisotni se strinjajo, da se seja nadaljuje, saj je za obravnavo ostala le še ena
točka dnevnega reda. O tem se izvede glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 361/IV:
Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se seja nadaljuje tudi po 23.00 uri, saj je za
obravnavo dnevnega reda ostala le še ena točka.
Ana Nerad se je oglasila ker izhaja iz šolstva in se ji taka razprava ne dopade. Ravnateljica je ocenjena,
vsi ki so jo morali oceniti so jo ocenili, kako oceno je dobila je bilo razvidno. Vsaka šola, delavci vedo to
oceniti, nepraktično pa je, da moramo ocenjevati uspešnost, ko nimamo stikov z ravnateljico.
Štefan Ferenčak se strinja s predhodnico in predlaga, da se glasuje.
Ivan Mesarič pove, da nagrada sploh ni sporna, za njega kot svetnika je pa sporno to, da soglasje za
določitev dela plače ima materialne posledice in župan ter predsednik odbora vesta zakaj se je dilema
izpostavila. Ni bilo letnih danih poročil javnih zavodov, bo pa za nagrado z veseljem glasoval.
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 9, PROTI: 1.
Sklep št. 362/IV:
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost
ravnateljici Osnovne šole Občine Beltinci Marici Horvat za leto 2008, v višini 74,3 % vrednosti
meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, kot je v skladu z merili za
ugotavljanje delovne uspešnosti iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja šolstva določil Svet Osnovne šole Beltinci v ocenjevalnem listu za
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole Beltinci.

AD 10 - Občinsko priznanje Osnovni šoli Beltinci
Regina Sraka, predsednica komisije za priznanja, odlikovanja in nagrade je prisotnim podala
obrazložitev predloga sklepa za sprejem na občinskem svetu in sicer: šolstvo v Beltincih ima 230 letno
tradicijo uspešnega dela, ki se odraža v številnih strokovnjakih, ki izhajajo iz naše osnovne šole.
Številna priznanja, ki jih dobivajo učenci naše šole, so pokazatelji dobrega vzgojno-izobraževalnega
dela vseh strokovnih delavcev. Učenci, ki prihajajo iz te šole, dobijo dobre temelje za nadaljnje
izobraževanje kot tudi nadaljnje življenje. Šola daje veliko dobrih športnikov, odlikuje pa se tudi na
kulturnem področju in ohranjanju folklorne dediščine.
Posebej je potrebno omeniti, da je v zadnjih letih OŠ Beltinci postala EKO šola, ki se aktivno vključuje
v varovanje narave in skrbi za zdrav način življenja. V letu 2009 je dosegla še posebej prestižno
priznanje Q-šola Slovenije, ki pomeni zavod z najodličnejšim sodobnim vodenjem. Prav tako je izpolnila
pogoje za pridobitev certifikata kakovosti za projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Šola se zadnja leta odlikuje po sodelovanju z mednarodnimi izmenjavami evropskih šol iz Finske,
Španije, Kanarskih otokov, Poljske, Nemčije. Kot edina šola v Sloveniji je bila izbrana za sodelovanje z
Göthe Institutom iz Nemčije za področje poučevanja nemščine.
Komisija je na svoji 6. redni seji, ki je bila 06.05.2009, v tej zvezi sprejela sledeči sklep št. 23/09:
Komisija za priznanja, odlikovanja in nagrade predlaga Občinskemu svetu, da v skladu z 14.
členom Odloka o priznanjih Občine Beltinci, podeli javnemu zavodu OŠ Beltinci pisno priznanje
Občine Beltinci ob 230 letnici šolstva v Beltincih. Priznanje naj se podeli na osrednji proslavi, ki
bo 13.05.2009 na OŠ Beltinci.
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Peter Gruškovnjak v imenu njihove svetniške skupine SDS pove, da podpirajo, da OŠ Beltinci dobi
priznanje za tako visok jubilej, za vse kar je ta šola dala in to ne le ta ravnateljica. Skozi to šolo je šlo
veliko kadra, učencev. Bodimo ponosni na to.
Razprave pri tej točki več ni, zato župan predlaga glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 363/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih
podeli javnemu zavodu OŠ Beltinci pisno priznanje Občine Beltinci ob 230 letnici šolstva v
Beltincih. Priznanje se podeli na osrednji proslavi, ki bo 13.05.2009 na OŠ Beltinci.

Ker je bila s tem vsebina dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je
župan Milan Kerman sejo zaključil ob 23.25 uri.
Zapisnik je bil pripravljen na podlagi tonskega zapisa, ki se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana Žižek

Župan:
Milan Kerman
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