OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila
18.12.2008 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, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija
Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Marjan Maučec, Jožef Horvat.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Baša Vlado,
Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Štefan Činč-finančnik v občinski upravi Občine Beltinci,
predstavnik Policijske uprave Murska Sobota, komandir gospod Andrej Bračko, predstavnik Centra za
socialno delo Murska Sobota, gospod Marjan Žekš, ravnateljica Vrtca Beltinci, gospa Miroslava Šömen.
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in prebral vsebino dnevnega reda, po točkah kot so bile
navedene na vabilu za sklic 18. redne seje. Predlaga, da se točka AD 11-predlog pravilnika o
štipendiranju v Občini Beltinci nadomesti z točko z vsebino: Dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim
nepremičnim premoženjem občine Beltinci v letu 2008.
Ugotavlja, da je trenutno prisotnih 15 članov občinskega sveta, zato se s sejo lahko nadaljuje in
sprejema sklepe.
Dnevni red daje župan v razpravo.
Ivan Mesarič je povedal, da je bil prijetno presenečen, ko je prejel gradivo za to sejo sveta, saj je gradivo
kot tudi dnevni red pripravljen v skladu z navodili, ki so bili pridobljeni na nedavnem predavanju
gospe Neže Vodušek. Upa, da se bodo taka merila upoštevala tudi pri vseh nadaljnjih sejah občinskega
sveta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 290/IV:
Sprejme se dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s spremembo in sicer:
1. Poročilo o varnostni oceni v Občini Beltinci v letu 2008.
2. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009.
3. Soglasje k določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu
Beltinci.
4. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
5. Realizacija sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.
6. Kadrovske zadeve.
7. Pobude in vprašanja.
8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008-skrajšani postopek.
9. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2009-prva obravnava.
10. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci-skrajšani
postopek.
11. Dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine Beltinci v
letu 2008.
12. Predlog Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles,
članom drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci.
AD 1 - Poročilo o varnostni oceni v Občini Beltinci v letu 2008
Pri tej točki je župan predal besedo gospodu komandirju Policijske postaje Murska Sobota, Andreju
Bračko, ki je podal poročilo o varnostni oceni v Občini Beltinci za leto 2008. Skupaj s svojimi
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zaposlenimi skrbijo za varnost tudi na območju občine Beltinci. Policija dobro sodeluje z občino in ob
tej priložnosti se je zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali, da je varnost vseh občanov Občine Beltinci
bila v tem iztekajočem se letu bila zagotovljena. Gospod Bračko ocenjuje, da so bile v občini razmere
ugodne in primerljive z letom 2007. Podrobno je predstavil varnostno oceno za določena področja, ki
jih njihova ustanova pokriva in prisotni na njegovo izvajanje niso imeli nobenih pripomb.
V razpravi pri tej točki dnevnega reda so sodelovali poleg župana Milana Kermana še svetniki: Peter
Gruškovnjak, Ivan Mesarič, Martin Duh, Simon Horvat, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač.
Peter Gruškovnjak je podal pobudo za dopolnitev prometne signalizacije pri zavijanju iz AC v smeri
Lipovci, saj nekako manjka tudi označba za Beltince in Mursko Soboto. Prav tako meni, da semaforji
ki so ostali v določenih terminih dnevov niso potrebni (Bratonci-Lipovci) saj povzročajo zastoje v smeri
Murske Sobote ob jutranjih konicah. Prav tako so zastoji tudi v Rakičanu, saj ni odstavnega pasu za
zavijanje proti domu starejših v Rakičanu iz glavne ceste.
Ivan Mesarič izpostavi problematiko v poletnih mesecih, ko kmetje vozijo svoje pridelke z traktorji v
Zrnovit in nekako ne morejo s svojimi prikolicami preko glavne ceste, boji se, da bo tu enkrat prišlo do
hude nesreče. Prav tako pa se pojavljajo zastoji pri odhodu iz Murske Sobote, ko odhajajo iz služb na
semaforiziranem križišču pri Petrolu, saj semaforji iz smeri Bakovec delajo zastoje napram semaforju,
ki pušča voznike v smeri proti Lipovcem.
Martin Duh želi dodati k poročilu gospoda Bračka, da je prepričan, da se je nesreča s smrtnim izidom
zgodila na križišču Beltinci-Bistrica oz. Melinci-Odranci, ki je nevarno in bo potrebno tudi skupaj z KS
Melinci pristopiti k rešitvi te problematike. Glede poškodbe njegovega vozila v letošnjem letu med sejo
sveta, ko je bil izveden tudi petardni napad na svetnike, je dobil odgovor, da je verjetno odgovor še v
pripravi z njihove strani, saj postopek verjetno še ni končan.
Gospod Bračko Andrej je ponudil pomoč policije v kolikor bo to v njihovi pristojnosti, glede
problematike, ki se nanaša na državno cesto pa se je potrebno obrniti na Direkcijo RS za ceste – bodo
pa glede na dano pobudo, da se pripravi tudi dopis za vso cestno problematiko skupaj z medobčinsko
inšpektorico in se pošlje na ustrezne institucije. Semaforji v Murski Soboti pa so v domeni oz.
pristojnosti le-te, zato se bo potrebno po konkretne odgovore obrniti nanje.
S skupnim nastopom predstavitve cestne problematike v občini na ustrezne državne institucije se je
strinjal z gospodom Bračkom tudi Stanko Glavač, ki pa je tudi še izpostavil problematiko semaforja pri
uvozu iz AC – problematika izogibanja težke kmetijske mehanizacije z prikolicami.
Simon Horvat ugotavlja, da bo potrebno na eno od naslednjih sej poklicati tudi predstavnika cestnega
sveta oz. odgovornega za cestno signalizacijo, kot je bilo razbrano iz pričujoče razprave vseh prisotnih.
Sam pa je izpostavil problematiko parkiranja na površini, ki je namenjena parkiranju za obisk cerkve v
Dokležovju in pokopališča in ki jo zasedajo avtomobili, ki so tam parkirani cel dan. Daje pa prav tako
gospodu Bračku pobudo, da naj bi se tudi izvajala kontrola prometa v samem naselju, po ožjih ulicah,
ker tam vozniki znakov kot tudi omejitev večkrat ne upoštevajo.
Štefan Ferenčak pa postavi vprašanje glede na to, da se bližajo božični in novoletni prazniki, kako je
glede petard, glede na to, da je sprejeta nova zakonodaja o prepovedi le-te.

AD 2 - Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto 2009
Gospod Marjan Žekš računovodja Centra za socialno delo Murska Sobota, ki je bil povabljen na sejo
sveta, je pozdravil vse prisotne in je podrobno predstavil ceno storitve pomoč družini na domu in
subvencioniranje le-te za leto 2009 za občino Beltinci.
Člani občinskega sveta na njegovo izvajanje niso imeli nobenih pripomb. V razpravi, ki je bila odprta
na to tematiko pa so sodelovali Peter Gruškovnjak, Valerija Žalig, Ivan Mesarič, Stanko Glavač.
Peter Gruškovnjak kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti je povedal, da se je odbor na svoji
12. redni seji seznanili s predlogom CSD Murska Sobota in na podlagi predstavitve in razprave so
sprejeli sklep, da le-ta podpira predlog CSD Murska Sobota o določitvi cene storitev pomoč družini na
domu za leto 2009 v predlagani obliki. Dodaja, da se bo področje sociale v bodoče pomembno in bo
nosilo v bodoče vse večje breme iz proračuna in bo potrebno tem spremembam slediti sproti in jih tudi
sproti korigirati.
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Valerija Žalig se želi dotakniti tega zvišanja cen čez 14 % se ji zdi v teh gospodarskih razmerah, saj
večina dela po podjetjih in ne pozna podjetja, kjer bi se cene OD-jev dvignile za toliko, zato meni, da je
dvig pretiran in sama tega predloga pač ne bo podprla.
Ivan Mesarič se sicer ni mislil oglasiti ampak ker je izzvala Valerija in ji želi povedati, da se z njo
strinja, vendar pa teh 14 % niti ni toliko, suportira predstavnika CSD Murska Sobota, potrebno pa je
parametre upoštevati.
Stanko Glavač želi povedati, da se mu poraja vprašanje glede na stanje, ne misli biti proti predlogu,
vendar upa, da to ne bo tisto, da bo koga odvrnilo nekoga, da si ne bo mogel te pomoči privoščiti,
čeravno bo večji del občina nosila bremena. Plače so šle gor nekaterim to je res, spet drugim pa že
nekaj let ne in tudi te usluge enako stane. Sprašuje se torej, kam to vodi, da se vsako leto
predpisujejo nove metodologije s strani države, občina mora plačevati, pa se nihče ne vpraša, kje bo leta sredstva vzela. Ljudje bodo uslug potrebni, če si ne bodo jih mogli privoščiti, potem pa je v družbi
nekaj hudo narobe.
Po razpravi župan daje predlog sklepa na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0.
Sklep št. 291/IV:
Občinski svet daje soglasje k predlogu določitve cene storitve pomoč družini na domu in
določitve subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu v Občini Beltinci za leto 2009
v vsebini kot jo je v potrditev predložil izvajalec te storitve v javni mreži-Center za socialno
delo Murska Sobota in je to razvidno iz predloga soglasja k določitvi cene storitve – torej:
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitev subvencionirane cene storitev pomoč družini na domu za leto 2009 in sicer
le-ta soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 01.01.2009 znašala
19,05 eur na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do
uporabnika storitev v višini 12,95 eur na uro in stroški vodenja v višini 6,10 eur. Kot osnova za
plačilo cene storitev do uporabnikov storitev pomoč družini na domu se določi cena v višini
6,47 na uro, kar predstavlja 50 % cene do uporabnika. Razliko do ekonomske cene storitve, ki
znaša 12,58 eur na uro, bo občina pokrivala iz sredstev občinskega proračuna. Kot subvencijo k
storitvi pomoč družini na domu do uporabnikov pa Občina Beltinci priznava 6,48 eur na uro.
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoč družini na
domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

AD 3 - Soglasje k določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Beltinci
Župan Milan Kerman je povedal, da je v letu 2008 Vlada RS sprejela sklep, da se 2. otroku, ki je v
vrtcu subvencionira cena oz. da je ta otrok brezplačno v vrtcu. Država da samo tisti del, ki bi ga
morali plačati starši, kar pa mora plačati občina, država ne refundira – država zahteva tudi statistiko,
poročila. Sedaj se borili, da so za vse imeli za vse gojence enotno ceno in nismo preveč obremenjevali
starše. Sedaj pa koliko moramo dati za prvo in drugo starostno obdobje – prvo je dražje in moramo iti v
diferencirano obdobje in na tej podlagi je narejen izračun in en oddelek je več otrok, ker se to sprejelo
zaradi kapacitete vrtca, ki se je povečala, tudi plačne razlike so prizadele vrtec kot ves javni sektor. Vse
to je prineslo do tega, da bo treba ceno ne le difencirati na prvo in drugo starostno obdobje in jo
korigirati.
Besedo je dobila ravnateljica Vrtca Beltinci, Miroslava Šömen, ki je povedala, da gre za spremembo, da
se dve ceni oblikujeta – cena se dviga za starše otrok v 1. starostnem obdobju-botrovalo je to, ker se
zvišuje število otrok tega obdobja – 88 otrok, ostalo razlika drugo starostno obdobje. Botruje temu
zahteva ministrstva, ker subvencionirajo del starševskega dela plačila. Vseh otrok v Vrtcu Beltinci po
enotah: Beltinci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipovci, Melinci je 16 oddelkov z 264 otrok –
maksimalno sta zasedena oddelka v Lipovcih in Gančanih. V sedmih oddelkih je fleksibilni del kjer je
126 otrok, v 9 oddelkih so do normativa zasedeni oddelki po sklepu občinskega sveta. V nadaljevanju
je ravnateljica predstavila zaposlenost v vrtcu ter vpisane otroke glede na plačilne razrede. Osnova za
plačilo vrtca je cena programa, v katerega je vključen otrok, ceno določi občina ustanoviteljica, starši
pa plačajo največ 80 % cene program v katerega je vključen otrok. Razlogi za povišanje ekonomske
cene je število priznanih oddelkov po sistemizaciji, dodatna zaposlitev strokovnih delavcev, povišanje
stroškov dela zaposlenih v skladu z zakonom, rast stroškov materiala in storitev v povezavi z letnim
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delovnim načrtom vrtca upoštevaje zakonske predpise. Predstavila je še višino sredstev za 1. in 2.
starostno obdobje ter stroške dela, materialne stroške.
O tej problematiki in gradivu je razpravljal tudi odbor za družbene dejavnosti in predsednik Peter
Gruškovnjak je povedal, da je sprejel na podlagi predstavitve in razprave sprejeli sklep s katerim se
občinskemu svetu predlaga, da sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila
staršev v Vrtcu Beltinci.
V razpravi so še sodelovali Ana Nerad, Peter Dugar, Ivan Mesarič, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač,
Regina Sraka, Igor Adžič.
Ana Nerad pove, da bo podprla predlog, ne podpira vsebino 5. člena sklepa kjer je govora o odsotnosti
otrok. Sama je namreč dobila od strani matere otroka, ki je v enem od vrtec naše občine, pripombo, da
se zdravniško potrdilo, če je otrok bolan se pravi odsoten v vrtcu, le-to pri plačilu skoraj nič ne pozna.
Prav tako ugotavlja, da je pri ekonomski ceni najdražji strošek dela, odtegne pa se pri plačilu za
otrokovo odsotnost le strošek prehrane. Ravnateljica Miroslava Šömen daje odgovor, da za plačilo ne
botruje nihče drug kot sam pravilnik o plačilu staršev, ki določa, kako se stroški oskrbnine plačujejo
in tudi natančno določa, kakšni so odtegljaji v primeru odsotnosti otroka.
Peter Dugar meni, ker se mu zdi dvig cene več kot 30 % za plačilo vrtca previsok in ni pošteno, da se
dviguje cena le za prvo starostno skupino. Strošek dela bi se moral po njegovem mnenju razporediti na
vse in ne le na eno starostno skupino. Tudi glede materialnih stroškov meni, da bi lahko javni sektor
še prihranil, čeravno so opredeljena v višini 10 %.
Ivan Mesarič meni, da ravnateljica vrtec vodi dobro, da negativnih vplivov na ceno nima, mogoče pa bi
se lahko pripravil apel, saj so zaposlitveni standardi zelo visoki in imajo tudi svojo ceno. Dokler
namreč občina zmore plačevati je v redu, vprašanje pa se postavlja, kaj bo, ko tega več ne bo zmogla.
To je sistemski problem na ravni države in ne le na ravni občine, zato prosi prisotne, da razmišljajo
širše. Odgovor o tem je podrobno podal svetniku Ivanu Mesariču župan Milan Kerman, ki je pojasnil,
da so o tem na dveh sejah predsedstva Združenja občin Slovenije že razpravljali in zahtevali sestanek s
predsednikom Vlade RS.
Štefan Ferenčak se čuti izzvanega od strani Ivana Mesariča , predšolska vzgoja in starejši si zaslužijo
vso pozornost in ocenjuje, da je občina na tem področju ima lepo urejene vrtce in to tudi stane in
bodimo veseli, da tako to je. O povišanju ne bo debatiral, ker je v gradivu bilo vse obrazloženoposledice so tu in se je breme prevalilo na eno skupino, povišanje bi bilo tako ali tako – plače to je
posledica tega – država ureja, pobudo podpira, da se naredijo spremembe, premajhna teža je samo iz
naše občine, naj se pritisk vrši iz združenja občin, da ne bo le ena, sam pa upa in želi, da bi bili vrtci
zastonj, upa, da se bo to kdaj zgodilo –potrdil bo povišanje cene sedaj, v prihodnosti pa se bo videlo
kako bo.
Stanko Glavač meni, da je podražitev prizadela 1. starostno obdobje in se strinja z Petrom Dugarjem,
da bi se moralo obe starostni obdobji obremeniti, ne le eno. Prvega otroka imajo mladi in jih najbolj
obremenimo, ko si želijo še kakšne kredite vzeti in si urediti domovanje – je pa razlika seveda od kje se
odšteva – ali pri tistih z nizkimi plačami ali pri tistih z visokimi plačami. Mogoče če se to ne sprejme
sedaj, so zakoni tako naravnani, da bo občina potem na koncu spet zgubo vrtca pokrivala, tako da
niso naredili nič, če to ne sprejmejo nocoj. Pred gotovo dejstvo so postavljeni – ne spodnaša delavkam,
da si ne zaslužijo denarja – ne bi bil ne vzgojitelj in ne učitelj, ker je to veliko dela z otroki in zelo
odgovorno in naporno delo.
Regina Sraka pove, da čuti dolžnost, ker je bila na sestanku kot članica OS v svetu zavoda Vrtec
Beltinci in dvomov naj ne bo, ker tam tudi vse pretehtajo, zakonodaja je veljavna in sprejeta, starši
bodo otroke dajali v vrtce, to je dejstvo in dobro je, da vrtce imamo, nekoč ni bilo vrtcev – treba plačati
vrtec – kolikor dela je vloženega v delo z najmlajšimi in kako se trudijo delavke z njimi.
Igor Adžič pove, da ni dilema, če se bo povečalo ceno – dilema je namreč kam ti stroški rastejo, sam je
v politiki od leta 2003 in nekoč se tudi z županom menil o tem – marca 2003 je struktura stroškov
vrtca bila slabih 20 %, danes ko odbijemo investicijo je struktura sredstev 28 % in če se 7 % kam so
stroški odšli-upravičeno, ker je zakonska podlaga in o tem ne morejo odločati, vendar pa nam pomeni
300,000 evrov manj sredstev v proračunu – sam vrtec stane na leto kar da občina 1.800.000 evrov
skupno – stroški plač so 82 % in to je strošek občine – ne bodo tega spremenili – naj podprejo ta sklep
in z debato zaključijo.
Ugotavljanje prisotnosti.
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Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 292/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog sklepa o določitvi nove ekonomske cene
programov predšolske vzgoje in plačil staršev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec
Beltinci za leto 2009. Nova ekonomska cena programov Vrtca za 1. starostno obdobje v višini
487,00 EUR in za 2. starostno obdobje v višini 358,00 EUR in se začne uporabljati od
01.01.2009 dalje.
Sledi pavza 10 minut.

AD 4 - Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Simon Horvat na vsebino zapisnika 17. redne seje pove, da je na strani 17 – kjer je imel pobudo in
vprašanja, da se naj popravi, ker je zapisano narobe, saj je takrat govoril o bratonskih in lipovskih
gozdovi in ne njivah, kot je zapisano. Nadalje še pove, da se odreka dobesednemu zapisu svojih
razprav v korist skrajšanja zapisnika.
Stanko Glavač glede na to in upa, da se bodo strinjali drugi, tako dolgih zapisnikov (25 strani in več)
ne bo bral, zato se naj mu ga v taki obliki več ne pošilja – misel ali vsebina kratka se naj zapiše,
zapisniki naj bodo kratki in jedrnati, s tem se bo prihranilo tako na papirju kot tudi tajnica bo imela s
tem manj dela.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA:17, PROTI: 0.

Sklep št. 293/IV:
Sprejme se vsebina zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini. Pri razpravi Simona Horvata se naj na 17. strani popravi beseda »njive« v
besedo »gozdovi«.

AD 5 - Realizacija sklepov 17. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je po pregledu sklepov 17. redne seje podal poročilo o njihovi realizaciji.

AD 6 - Kadrovske zadeve

Peter Dugar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pri tej točki
povedal, da mu je na zadnji seji uredniškega odbora, katerega se je udeležil tajnica Lilijana sicer
povedala, da mu bo dopis UO ZTK Beltinci posredovan, ampak dobil ga je kasneje in je imel termine v
naprej rezervirane in se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tako ni mogla prej
sestati, da bi glede tega dopisa lahko podala svoje mnenje. Ne more biti predlog komisije dopis, kot je v
gradivu bilo priloženo, tako da predlaga, da se seja prekine za 5 minut, komisija se sestane in pripravi
svoj predlog.
Župan ugodi prošnji predsednika in sejo prekine za 5 minut.
Po prekinitvi poda predsednik Peter Dugar poročilo in sicer pove, da se je komisija sestala na 1. izredni
seji, ki je bila izvedena med samo 18. redno sejo OS in sprejela sklep, na podlagi katerega KMVVI
predlaga občinskemu setu, da občinski svet izmed imenovanih članov UO zavoda ZTK Beltinci
predlaga kandidata za predsednika, komisija se s tem ne opredeljuje za posameznega kandidata.
V UO ZTK Beltinci so imenovani na podlagi sklepa OS št. 275/IV, ki ga je občinski svet sprejel na
prejšnji 17. redni seji OS, ki je bila 17.11.2008: Peter Gruškovnjak, Na Kamni 8, Beltinci, Franc Kovač,
Melinci 78/a, Ema Mesarič, Lipovci 100/a, Gabrijela Breznik, Ravenska 42/a, Jožica Slavinec,
Panonska 69, Beltinci, Franc Horvat, Ižakovci 104/a in Elizabeta Zadravec, Mladinska 11, Beltinci. V
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statutu v 18. členu piše, da predsednika UO ZTK Beltinci imenujejo člani UO ZTK Beltinci izmed sebe
na predlog ustanoviteljice-Občine Beltinci.
Igor Adžič predlaga kandidata za predsednika UO ZTK Beltinci, gospoda Petra Gruškovnjaka, Na
Kamni 8, Beltinci.
Valerija Žalig predlaga gospo Elizabeto Zadravec iz Beltinec, ki se ukvarjal že vrsto let z kulturo in
turizmom.
Nadaljnjih predlogov ni bilo, zato je župan Milan Kerman povedal, da izmed dveh kandidatov izberejo
enega – javno se glasuje praviloma če občinski svet ne sprejme sklepa, da se glasuje tajno. Vendar pa
so bili prisotni mnenja, da se glasuje javno. Zato je župan Milan Kerman dal na glasovanje prvi predlog
oz. kandidata za predsednika UO ZKT Beltinci, Petra Gruškovnjaka, Na Kamni 8, Beltinci
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 5.
Sklep št. 294/IV:
Občinski svet Občine Beltinci UO ZTK Beltinci predlaga, da imenuje za predsednika UO ZTK
Beltinci Petra Gruškovnjaka, Na Kamni 8, Beltinci.

AD 7 - Pobude in vprašanja

Štefan Ferenčak ima pobudo, da naj občinska uprava z županom izdela plan dela za leto 2009 kot
tudi terminski plan projektov za leto 2009 ob pripravi drugega branja proračuna občine zaradi boljše
sledljivosti in pregleda le-teh.
Peter Dugar daje dve vprašanji in sicer glede na to, da se gradijo kolesarske steze, ali je občina in
občinska uprava pred nakupom zemljišč oz. pred pridobitvijo soglasij za izgradnjo kolesarskih stez na
območju občine pridobila cenilno poročilo sodno zapriseženih cenilcev tovrstne stroke o cenah
zemljišča? Če da, ga zanima, kakšna je bila ocenjena vrednost zemljišč po m2 za izgradnjo kolesarske
steze Melinci. Nadalje pa ga še zanima ali občinska uprava spoštuje določila Zakona o upravnem
postopku? Namreč na občino je že dvakrat naslovil dopis s priloženo pogodbo v zvezi z izgradnjo
kolesarske steze na Melincih – prvič 18.03.2008 in drugič 17.11.2008. Do današnjega dne namreč ni
dobil niti pisnega niti ustnega odgovora, kar smatra, da bi po ZUP-u moral. Dolžan je pojasnilo
občinskemu svetu dati in javnosti, ker se govori, da sam ne da zemlje – lani je že povedal, da bo dal
zemljo, ampak soglasja ni podpisal, ker želi imeti pogodbo – kot se z nepremičninami dela. Osnutek je
poslal dvakrat kot je že omenil, z županom sta se sestala, cenilno poročilo sam ima in tam je po
metodologiji cena določena – takrat je županu povedal, da je potreben dogovor tudi o ceni.
Župan daje odgovor ustni, v pridobivanju soglasij od lastnikov zemljišč zaprosi občina soglasje, kjer se
ponudi trikratna cena kot je cena primerljivih zemljišč na našem območju – tako se ponudilo vsem na
Melincih po izgradnji pa se najame geometra, ki naredi odmero in nato se da predlog za zemljiško
knjigo in se sklene pogodba preko uradnega cenilca- tak je postopek. Mora pa župan še povedati,
postopek na ZK traja lahko dlje časa. Zato se pogodb prej ne podpisuje (dvojni stroški) – sestal se je z
Petrom Dugarjem in mu je ponudbo in da preko ne bosta šla in je rekel, da ga pokliče in pove in se
srečata in dogovorita ter zmenita–vendar še vedno čaka na dogovor. Res je tudi, da je cenitev po
metodologiji narejena – je pravilna metodologija po cenitvi kmetijskih zemljišč, je pa takrat že izrazil, če
se gre za državo ali nekoga drugega, podpira Petra Dugarja za višjo ceno, izrazil pa je prepričanje, ker
se gre za lokalno skupnost in vas Melinci, je prav, da se gre v dogovor in ne v konflikt.
Peter Dugar daje repliko na županovo izvajanje – kar se tiče postopka – pravni posli se sklepajo tako,
kot sam razume, da za prihranek stroška pri notarju, se lahko sklene predpogodba, ki vsebuje vse
elemente redne pogodbe, na geodetsko upravo se lahko gre z overjeno pogodbo, res sta se zmenila, da
ne gresta v javnost, ampak je bil izpostavljen-želi povedati, kako stvari stojijo-glede vsebine je rekel
sam, da bi bilo normalno pred soglasji, se bi moral o z lastniki dogovoriti, tako pa je lastnik zemljišča
postavljen pred golo dejstvo, da hočeš-nočeš-moraš podpisati za tako ali drugačno ceno. Sam je rekel,
da občina ne kupuje za to, da bo imela občina na njej pridelek, ampak bo gor stal trajen objekt-tako to
zemljišče dobilo čisto drugi pomen. Cena v prvi polovici leta 2008 je bila cena 16,28 evra/m2
nezazidanega stavbnega zemljišča. Ko pa se je zgradila AC je le-ta narasla na 25 evrov/m2. Dodatno
pa je res, da je župan takrat rekel da gre za kmetijsko zemljišče – a sam meni, da to ni potem več
kmetijsko zemljišče ampak je že nezazidano stavbno zemljišče.
6

Župan pravi, da kupuje občina kmetijsko zemljišče in smatra, da to zemljišče ne bo prekategorizirano
– občinski svet pa lahko sprejme sklep kakor želi, tudi za ceno 25,00 evrov /m2 vendar pa je potem z
kolesarskimi stezami do leta 2015 konec, ker bo potrebno vse enako obravnavati in poplačati stare
dolgove. dodatno župan še pove, da je to edini primer pri katerem se je zapletlo. odločitev prepušča
občinskemu svetu, vendar pa potem vsem pod istimi pogoji.
Stanko Glavač ima vprašanje, ker je že na dveh sejah zaprosil, da na Panonski ulici prosi za postavitev
ogledala nasproti Vrtne ulice, ker je vidljivost zelo zmanjšana in so problemi pri izvozu na cesto –
župan Milan Kerman mu poda odgovor, da je bila naročilnica za ogledalo že poslana, tako da bo zadeva
v kratkem urejena.
Martina Viraga zanima, kaj se dogaja z beltinsko vrtino oz. tem podjetjem, ki bi naj imelo na teh
parcelah postavljene rastlinjake. Župan pravi, da so bili pred časom – pred dvema tednoma na
občinski upravi in da si zadeve urejajo in ko bo tako daleč – zastoj bil pri bankah in sedaj aktivnosti
tečejo naprej. Dodatno pove, da je bila preko uradnih cenilcem nezazidano stavbno zemljišče na teh
parcelah, kjer bo stala strojnica za toplo vodo ocenjena v višini 8,00 evrov/m2 – toliko za primerjavo.
Peter Dugar ponovno replicira župana s tem, ko pove, da ko je enkrat na zemljišču objekt, ni to več
kmetijsko zemljišče, ampak je zazidljivo. Župan mu odgovarja, da je 300 % na osnovno ceno
predlagana cena za njegovo zemljišče in da naj bi mu občina plačala še za 15 let pridelka za naprej.
Ivan Mesarič daje 2 pobudi in sicer za zgraditev protihrupne ograje od ekodukta (med Lipovci in
Gančani) in do prehoda za poljsko pot proti Ivanjskim zapornicam preko AC, ker do sedaj je na tem ledelno narejena protihrupna ograja – volivci Gančan so ga to prosili. Ko gre na sprehod je neznosen
hrup tudi v Lipovcih, zvočna onesnaženost se bistveno povečala pod otvoritvi AC, naj se poizve, kdo je
to zadolžen. Druga pobuda pa za zaposlitev managerja ali managerjev za upravljanje s prostorom v
občini glede na to, da je po odprtju AC in slučaja, da se ta AC križa z železnico in poleg cesta
republiška je ta del naše občne postal evropsko zanimivi, zato ga čudi, da se s to dobrino občina zelo
malo ukvarja ali se nihče ne ukvarja. Sam misli, da so ta zemljišča na tem področju (Lipovci, Bratonci
in del proti Beltincem) primerna za evropsko industrijo ali evropske vlagatelje. Imajo kot smatra kot
taka najvišjo dodano vrednost v našem beltinskem in pomurskem prostoru in tudi v prostoru občine in
rabijo skrbnega gospodarja, to potrjuje s podatki Geodetske uprave iz katerih izhaja, da so nezazidana
stavbna zemljišča kot tudi smatrajo oni (zemljišča za kolesarske steze-strokovno bodo to mu pokazali,
(če občinska uprava ne bo sama tega priskrbela) in to je od 16 na 24,00 evre – naj se to skrbno prouči,
ker se je odločil, da bo kolege v svetu in občane ter širše se bodo dali podučiti in bodo dodano vrednost
spravili na nivo, kot jim gre. Da ne bo nesporazuma, vendar v Sloveniji se cene gibljejo: za Haloze in
Kozjansko je bila 24,79 cena za m2, zdaj je pa Kozjansko 25,00 evrov m2 iz česar izhaja, da so cene
bistveno višje kot se govori na seji.
Župan pravi cena je lahko taka, vendar je to tržna cena pa nekaj drugega, ker je odvisno če je zemljišče
v strnjenem naselju ali ne v strnjenem naselju. Nadalje še doda, da je cenilec dal gospodu Dugarju
1,70 evrov m2 za kmetijsko zemljišče, vendar pa Ivan Mesarič dodaja, da je zemljišče Petrovo in ne
cenilčevo.
Peter Gruškovnjak spomni prisotne na prejšnjo sejo, kjer je bila dana od DOUM-a d.o.o. Beltinci vloga
poroštvo, vendar pa po prejemu odgovora z ministrstva le-to ni možno dati iz občine, vendar pa je to
eden večjih projektov v naši občini in bi bilo potrebno premisliti, kako bi lahko tudi občina pomagala –
s tem projektom DOUM-a je dodana višja vrednost občini na ekonomskem in socialnem področju –
torej najti je potrebno rešitev.
Venčeslav Smodiš je podal strokovne zaznamke oz. podrobna določila odgovora iz ministrstva glede
zaprosila za poroštvo DOUM-a d.o.o. Beltinci. Večkrat je bilo sicer že govora o tem, da občinska uprava
baje dela na tem, da se sredstev ne da, vendar pa to ni res, občinska uprava dela na tem, da bo
odločitev, ki jo bodo sprejeli zakonita in pravilna. Res je, da je bilo tudi na teh sejah večkrat govora o
Domu starejših v Beltincih in o tem, kako bi lahko občina pristopila k sovlaganju-o tem je tudi
občinska uprava pridobila mnenja ministrstva in so bili odgovori oz. kakšne so možne poti in variante
pri tem, bilo na sejah občinskega sveta vsem predstavljeno – torej nakup solastniškega deleža-vložka
in hkrati so bili pozvani, da naj podajo odgovor, če se s tem strinjajo, vendar pa odgovora občinska
uprava ni prejela in ne ve, če je še zainteresiranost z njihove strani ali ne.
Igor Adžič ima pobudo za župana, da naj v najkrajšem možnem času na sejo sveta v letu 2009 povabi
predstavnike DARS-a, da pojasnijo, kakšni so sanacijski ukrepi po izgradnji AC, saj so ceste očitno
poškodovane po izgradnji in take ostajajo. Zasledil je, da so določeni predstavniki določenih občin
sestali z predstavniki DARS-a in so ugotovili da je ostalo več kot 200 km ne saniranih cest, poljskih
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poti, jaškov, melioracijskih jaškov in DARS ni pokazal nobenega navdušenja navkljub podpisanim
obljubam in pogodbam ter zagotovilom, da bi hitro pristopil k sanaciji in vse se nekako odmika
časovno in je smotrno, da se žrtvuje nek dan, da se od strani svetnikov in občinske prave, da pridobijo
zagotovila, da bodo potegnili konsekvence oz. zaključke.
Župan je povedal, da se strinja z njim, da le-ti zadevo ignorirajo in bo slej ko prej potrebno pristopiti k
temu, se bo pa videlo kako bo, saj je predstavnik DARS-a na zadnji seji Odbora Odbora za sprotno
spremljanje izgradnje AC, gospod Ficko povedal, da bodo dobili predloge.

AD 8 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008-skrajšani postopek
Vsebino odloka o rebalansu proračuna za leto 2008 sta v podrobnosti predstavila župan Milan Kerman
in finančnik v občinski upravi, Štefan Činč.
Finančnik Štefan Činč je pojasnil, da je rebalans proračuna je pomemben za uravnoteženje proračuna
– učinek Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in povečanje števila oddelkov je vzrok za povišanje
največje postavke proračuna – tekočih transferjev za vrtce. Skupaj s prevzetimi obveznostmi, ko bodo
zapadle do 31.12.2008 je potrebno dodatno zagotoviti 65.000 evrov, torej se predlaga, da se jih
prerazporedi iz postavk prostorsko planiranje, tekoče vzdrževanje občinskih cest in obnova prostorov
za mlade – Gümla, kjer realizacija in prevzete obveznosti kažejo, da le-te ne bodo izkoriščene v
predvidenem obsegu. V nadaljevanju je podrobno predstavil višino zmanjšanje postavk proračuna.
Martin Duh pove, da rebalansa ne bo podprl iz objektivnih razlogov, ker je pri postavki tekoče
vzdrževanje občinskih cest, bila dana obljuba župana in tudi sklep je bil sprejeti, da se bo naredila
kolesarska steza proti Bistrici na območju k.o. Melinci in tistih 3 m zaradi varnega prehoda iz njiv na
cestišče in obratno, ker je občina odvzela vrh njiv 1 m in tega se ni v tem tekočem letu izvedla.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 0.
Sklep št. 295/IV:
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008 v predloženi obliki in
vsebini.

AD 9 - Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2009-prva obravnava
Župan Milan Kerman je v uvodu podal plan za leto 2009 v proračunu občine. Poudaril je nadaljevanje
– intenzivitete izgradnje kanalizacije v občini v prihajajočem koledarskem letu, ki je prioritetnega
značaja. Nadalje je še povedal, da bo potrebno zasledovati tudi prihodke preko razpisov (državna in
evropska sredstva), potrebno bo imeti tudi nekaj projektov na zalogo, saj občina brez njih ne more
kandidirati na razpisih. V letu, ki prihaja bo potrebno zajeti sofinanciranje nabave opreme pri GZ,
obnovitev in preplastitev cest bo potrebno urediti preko prijave na razpise (obmejni pas HrvaškaSlovenija), nadaljnja izgradnja kolesarskih stez Beltinci-Melinci, projekt EKO muzej Mura, skupni
projekt za zbirno sortirni center Cero Puconci, reševanje stanovanjske problematike – preureditev ene
izmed poslovnih zgradb v stanovanjski objekt, prijava v letu 2009 skupnega projekta za ureditev
romske problematike, izgradnja 2. črpališča za potrebe občine, stroški za najem odvetnika v
denacionalizacijskem postopku glede beltinskega gradu, ureditev spominskega parka v Beltincih, za
leto 2009 bo potrebno v obnovo Pila v Bratoncih, katerega je zelo načel zob časa, vložiti tudi sredstva,
če ga želimo kot edinstveno znamenje ohraniti. Prav tako se v letu 2009 planira vlaganje sredstev v
vrtec v Gančanih – ureditev stropov, izolacija, fasada, zamenjava radiatorjev v OŠ Beltinci.
Finančnik Štefan Činč je dopolnil župana Milana Kermana v finančnih, tabelarnih podatkih
Izpostavil je socialne probleme vlaganj v objekte družbenih dejavnosti oz. javnega sektorja posebej pa
je obrazložil postavko osebni dohodki, pri katerem je izpostavil predvsem problematiko izplačil plač po
novem plačnem sistemu za plačilo plačnih nesorazmerij je prav tako že predvidena v postavki višina
sredstev, ki je za to potrebna.
Ivan Mesarič je podal ugotovitve odbora za proračun in finance, kar so obravnavali na svoji seji in so
bili začudeni, da sta finančnik in župan s tako smelostjo pripravila osnutek proračuna in vendar so
skozi debato videli, da so stvari užitne in uresničljive. Nekje se je malo porajala dilema glede dodatnih
transfernih sredstvih, vendar so videli, da so na dobri poti in da odbor priporoča upravi in županu, da
čimveč lastnih sredstev plemeniti preko vseh dodatnih sredstev od republike in ostalega. Največji
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zalogaj v letu 2009 je ravno izgradnja kanalizacije in proračun kot tak, lahko reče, da je sanjski in
polaga županu na dušo, da naj jih ne razočara in naj ga uresniči, kot je bil zastavljen.
Župan predlaga, da naj bi predlog proračuna bil v javni obravnavi oz. razpravi do 4. ali 5. februarja
2009. V tem času imajo vsa delovna telesa čas, da ga pregledajo kot tudi bo sejo imel odbor za
finance, ki bo amandmaje predelal in pregledal do 2. branja.
Martin Duh ima predlog ki se nanaša na vzdrževanje občinskih cest, kjer predlaga, da naj občina
kandidira tudi za evropska sredstva – obmejna sodelovanja za obnovo občinske ceste Beltinci-Melinci v
letu 2009. Omenjena cesta je nujno potrebna obnove in je kot taka nevarna za promet. Istočasno bi
bilo nujno potrebno narediti v obeh križiščih varnostne vgraditve za boljšo varnost na občinski cesti
Beltinci-G.Bistrica z odseki za Melince – o tem je bilo govora tudi o tem pri prvi točki dnevnega reda,
kjer se je komandir Policijske postaje gospod Bračko s tem tudi strinjal.
Simon Horvat predlaga, da se pobude, ki jih dal na prejšnji seji uresničijo nekoliko v tem proračunu –
most, ki je bil namenjen, da se razišče lastnika in prave ljudi, ki bi morale to vzdrževati in naj spomni
na pobudo glede spomenika priključitve Prekmurja k matičnemu narodu, je sugeriral županu, da se
naj z ostalimi župani dogovori, da bo le-ta imel težo celotnega Prekmurja in ne le občine Beltinci in s
tem sofinanciranje ostalih občin v Prekmurju. S spominskim parkom pa se lahko nadaljuje med tem
časom.
Štefan Ferenčak pri tej točki pove, da se je že marsikaj bilo izrečeno in dobro, da je proračun
optimistično nastavljen, vendar pa če pogledajo številke na nekaterih segmentih so zelo velike in meni,
da je izgradnja kanalizacije največja prioriteta in zato poziva vse, da naj nimajo prevelikih apetitov za
druge stvari in druge zadeve, ki niso v danem trenutku tako nujne, naj počakajo, saj občani
pričakujejo, da se kanalizacija izgradi do konca za vse vasi.
Na vse razpise, na katere se občina prijavlja, pa se je potrebno zavedati, da občina mora imeti tudi
lastna sredstva, s katerimi mora biti soudeležena.
Stanko Glavač se strinja z Štefanom Ferenčakom, vendar pa dodatno predlaga, da naj bi se glede
lastnikom strošek prispevka na Kmečki ulici, lahko zmanjšal za sredstva, katera bi se dobila iz takse
za zavarovanje vodaPo razpravi je župan predlagal glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0.
Sklep št. 296/IV:
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009 v prvi obravnavi. Le-ta se v javni
razpravi na odbore in komisije in vsej zainteresirani javnosti do 05.02.2009.

AD 10 - Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci-skrajšani
postopek
Pri tej točki je potrebno, zaradi sugestije Računskega sodišča, odlok o gospodarskih javnih službah
spremeniti v delu – glede na to, katere so izbirne in katere so obvezne javne službe – da se iz njega črta
besedilo »kabelsko informacijski sistem, je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave Venčeslav
Smodiš.
Srečko Horvat prosi za pojasnilo, saj je na eni od prejšnjih sej bila izglasovana doregistracija JKP
Komune d.o.o. Beltinci, da se lahko le-ta ukvarja s kabelskim sistemom, sedaj pa se predlaga, da se iz
odloka črta besedilo »kabelsko informacijski sistem.«
Odgovor mu je podal direktor Venčeslav Smodiš, ki je pojasnil, da mora biti črtano kot izbirna
gospodarska služba, kar pa ne pomeni, da se JKP Komuna d.o.o. Beltinci s tem ne more ukvarjati,
vendar kot tržno naravnano dejavnostjo.
Ostali prisotni pripomb niso imeli, zato je župan odlok dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti.
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Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0
Sklep št. 297/IV:
Sprejme se vsebina Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Beltinci v predlagani obliki in vsebini s tem, da se črta v 5. členu Odloka O gospodarskih javnih
službah v Občini Beltinci (Ur. list RS, št. 5/97) črta 5. alinea z besedilom:«kabelski informacijski
sistem«.

AD 11 - Dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine Beltinci v
letu 2008

Župan Milan Kerman pri tej točki poda obrazložitev le-te v smislu tega, da je občinska uprava prejela
ponudbo od podjetja Jabira d.o.o. Trnje za odkup zemljišča s parc. št. 2942/1, k.o. Lipovci, ki je bilo
odmerjeno in potrebno za ureditev krožišča za poslovno cono Lipovci (odcep z glavne državne ceste
Murska Sobota-Lendava za Zrnovit). Predmetno zemljišče namreč ni vključeno v sprejeti letni načrt
prodaje zemljišč Občine Beltinci. Ugotovljeno je bilo, da je predmetno zemljišče po občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Lipovci opredeljeno kot (nezazidano) stavbno
zemljišče in se nahaja v območju k.o. Lipovci ki se ureja s prostorskim izvedbenim načrtom. Za občino
je predmetno zemljišče poslovno nepotrebno in ga je racionalno odprodati za predvideni namen kupca.
Ugotovljeno je bilo tudi, da pa je v prodajo vključiti tudi sosednjo parcelo št. 2942/2-travnik v izmeri
16 k.o. Lipovci, ki je za občino v primeru prodaje parcele št. 2942/1 iste k.o. brez prave funkcije. Z
odprodajo predmetnih parcel občine se kupcu omogoči, da skupaj z ostalimi zemljišči, ki so v lasti
drugih fizičnih in pravnih oseb v tem območju zgradi – uredi po prostorskem načrtu predvideno
krožišče.
Pri tej točki dnevnega reda so še sodelovali Ivan Mesarič, Peter Gruškovnjak, Stanko Glavač, Simon
Horvat.
Ivan Mesarič je izrazil veselje nad krožiščem, ker to cestišče predstavlja eden večjih problemov cestne
varnosti v naši občini. Glede na izsledke, ki jih je prejel na Geodetski upravi ter glede na razgovore, ki
jih je opravil, predlaga, glede na to, da gre pri tem za nezazidano stavbno zemljišče, da naj se teh 200
m2 proda po povprečni ceni za prekmursko regijo – to je špica evropske zemlje, torej višjo kot je bila
mogoče ponujena s strani cenilca. Direktor občinske uprave je pojasnil, kolikšna cena je bila določena
s strani cenilca vendar pa kot svetnik Ivan Mesarič želi zaščititi občino, zato se s to ceno (7,00 evrov)
ne strinja. Župan skozi razpravo opozarja prisotne, da bi z morebitnim višanjem cene občina lahko
izgubila možnost do krožišča, vendar pa Ivan Mesarič meni, da se je potrebno izpogajati za višjo ceno.
Z pogajanji se je strinjal tudi Stanko Glavač. Peter Gruškovnjak pa želi prisotne spomniti na to, da se
zemljo na Melincih na nekem poplavljenem območju in ki je opredeljeno kot kmetijsko plačuje
predrago, tu, kjer pa gre za nezazidano stavbno zemljišče pa naj tu bilo predrago, po njegovem mnenju
potem to ni resen investitor.
Med razpravo predlaga Ivan Mesarič 5 minut pavze za posvet.
Ivan Mesarič po pavzi pove, da je dogovor, da se naj gre v izklicno ceno za to zemljišče v višini 18,00
evrov /m2.
Simona Horvata le zanima, če je to naj višja cena ali najnižja točka – župan mu poda odgovor, da je
cena od teh 18,00 evrov navzgor.
Po razpravi se oblikuje predlog sklepa in ga župan da na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 4.
Sklep št. 298/IV:
V letni načrt razpolaganja (prodaje) s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v
letu 2008 se vključi tudi (nezazidano) stavbno zemljišče s parcelno številko 2942-travnik v
izmeri 200m2, vpisana v vložek št. 433 k.o. Lipovci (po geodetski odmeri parc. št. 2942/1travnik v izmeri 184m2, parc. št. 2942/2-travnik v izmeri 16m2). Prodaja nepremičnin se v
skladu z veljavnimi predpisi izvrši z neposredno pogodbo, po predhodni ocenitvi teh - po
predhodno izvedenih pogajanjih z izklicno ceno 18,00 eur/m2.
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AD 12 - Predlog Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles,
članom drugih občinskih organov in članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci

Pravna podlaga za pravilnik, kot je v uvodu pojasnil direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš je
34. a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki napotuje, da občinski svet določi merila za izplačilo sejnin
za člane OS, za člane delovnih teles občinskega sveta, člane drugih občinskih organov kakor tudi za
člane svetov ožjih delov občine. Od leta 2003 se le-ta ni spreminjal. Spremenjena zakonodaja in novi
plačni sistem sta narekovala, da je prišlo do oblikovanja novega in ne do spremembe obstoječega
pravilnika. V nadaljevanju je prisotnim predstavil vsebino pravilnika. O njegovi vsebini je razpravljala
tudi komisija za statutarna in pravna vprašanja, ki je na svoji 10. redni seji pregledal vsebino in s
sprejetim sklepom št. 55, kot je pojasnil predsednik komisije, Igor Adžič, le-ta zadostuje vsem
zakonskim in pravnim kriterijem, zato se ga lahko sprejme.
Ker razprave pri tej točki ni bilo, je župan Milan Kerman vsebino pravilnika dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 17, PROTI:0.

Sklep št. 299/IV:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o določitvi plačil občinskim funkcionarjem,
članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini
Beltinci, v predloženi vsebini.

Ker ni bilo več nobenih dodatnih predlogov oz. pripomb, je župan Milan Kerman ob 23.30 uri sejo
zaključil.

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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