SEDMA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
Sedma seja Občinskega sveta Občine Beltinci je bila izvedena 30. junija 2011 z 116.
točkami dnevnega reda.
Po potrditvi zapisnika in pregledu sklepov prejšnje, 6. redne seje je bila obravnavana točka
pod zaporedno številko AD 11, saj je sprejetje pripadajočega sklepa nujno, ker se želi občina
prijaviti na državni javni razpis SVLR za pridobitev sredstev. Svetniki so po obrazložitvi
točke s strani strokovnega sodelavca iz občinske uprave Iztoka Jerebica in ravnateljice
Vrtca Beltinci, Martine Vidonja podali soglasje k oblikovanju 18 oddelkov v vrtcu Beltinci s
pripadajočim številom kadra za naslednje šolsko leto kot tudi so soglašali s predvideno
rekonstrukcijo enote vrtca v Gančanih za ureditev novega oddelka vrtca v višini cca.
85.280,00 eur. Sredstva za to se zagotovijo z rebalansom proračuna za leto 2011.
Nadalje so se točke dnevnega reda vrstile kot so bile zapisane in sicer AD 3 - Pristop k
ustanovitvi Pomursko visokošolskega izobraževalnega središča (PVIS) Murska Sobota. Člani
Občinskega sveta Občine Beltinci so potrdili pristop k ustanovitvi PVIS-a z ustanovnim
vložkom do 1.500,00 evrov in podali načelno soglasje tudi k predlogu akta o ustanovitvi
tega zavoda, ki ga v imenu občine po oblikovanju dokončne vsebine (z dopolnitvijo podatkov
o vseh ustanoviteljih in sedežu zavoda) podpiše župan občine Beltinci, dr. Matej Gomboši.
Omenjeni akt sta obravnavali tudi statutarno pravna komisija in odbor za negospodarstvo
in javne službe družbenih dejavnosti občinskega sveta.
Beltinka Beltinci d.o.o. je kot prosilka pri točki AD 4 zaprosila za podelitev stavbne pravice
za nadomestno gradnjo poslovnega objekta in komunalno infrastrukturo. Po podrobni
predstavitvi s strani direktorja Beltinke Beltinci, gospoda Beloviča so svetniki potrdili
predlog sklepa in tako dali soglasje k ustanovitvi stavbne pravice v korist investitorkeprosilke za gradnjo nadomestnega poslovnega objekta tik do zemljišča s parc. št. 87/3 k.o.
Beltinci in za gradnjo-ureditev dovozne ceste in kanalizacije (fekalne in meteorne) na parc.
št. 87/3 k.o. Beltinci za obdobje največ 99 let oz. dokler bodo predmetni objekti na tem
zemljišču obstajali. Za postopek ustanovitve služnostne pravice je upoštevati določila
predpisov, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (občin).
Na tej seji občinskega sveta sta bili prisotni tudi še ravnateljica OŠ Beltinci, Matejka Horvat
ter vodja POŠ Dokležovje, Metka Behek.
Podružnična šola Dokležovje je zaprosila pod AD 5 za sofinanciranje dodatnih ur v
kombiniranih oddelkih v šolskem letu 2011/2012. Sprejet je bil sklep, da se odobri
sofinanciranje s strani OŠ Bakovci predlaganih dodatnih ur v kombiniranih oddelkih POŠ
Dokležovje ter da so sredstva izza izvedbo predlaganih dodatnih ur – nadstandardnih
programov OŠ Bakovci POŠ Dokležovje v skupni višini ca. 3.478,50 EUR/mesec
zagotovljena v proračunu občine za leto 2011, med tem, ko se za leto 2012 zagotovijo v
proračunu za leto 2012. To točko je obravnaval na svoji seji tudi odbor za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti OS.
Prošnjo za soglasje oz. potrditev in sofinanciranje nadstandardnih programov je podala tudi
OŠ Beltinci. Tudi ta predlog nadstandardnih programov osnovnošolskih dejavnosti OŠ
Beltinci se je s strani članov OS potrdil za šolsko leto 2011/2012. Sredstva v skupni višini
5.384,74 eur/mesec so za koledarsko leto 2011 že rezervirana v proračunu za leto 2011, za
naslednje leto pa se zagotovijo v proračunu za 2012. Predlog za potrditev te točke je podal
tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Pod točko AD 7 je župan prisotnim podal poročilo in obvestila o dogajanjih v občini v času
od zadnje seje.
Pod točko AD 8 pa so svetniki in svetnica postavljali svoja vprašanja ter dajali različne
pobude.

1

V mesecu avgustu 2011 ob občinskem prazniku 17. avgustu, vsako leto podeljuje občina
priznanja, odlikovanja in nagrade. Pri točki AD 9 je na predlog komisije za izvedbo in
objavo javnega razpisa za podelitev priznanj in nagrad Občine Beltinci, predsednik Željko
Ritlop občinskemu svetu predlagal v sprejem predlog sklepa, da se v letu 2011 podelijo
skupaj 3 priznanja Občine Beltinci. Svetniki so predlog sklepa soglasno potrdili oz. sprejeli.
Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v vrtec Beltinci je
bil predstavljen s strani ravnateljice Vrtca Beltinci Martine Vidonja, svoje mnenje je podal k
tej točki tudi odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti kot tudi
statutarno pravna komisija. Pravilnik je v obliki in vsebini bil s strani OS sprejeti.
Pod točko AD 13 je bil obravnavan pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratnih denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci. V predloženi obliki je
obrazložitev podal direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš. Omenjeni pravilnik je
pregledal tudi odbor za negospodarstvo in ter statutarno pravna služba. Pravilnik je bil
prav tako soglasno potrjen s strani občinskega sveta.
Občinski svet je soglasno pri AD 14 sprejel dva sklepa in sicer sklep, da se sprejme s strani
Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlagani program
ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci z višino
razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe in sicer za: spodbujanje začetnih investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj ter spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev – višina
1. kvote znaša 50.000, 00 evrov. Drugi sklep pa se je nanašal na imenovanje komisije za
pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci. Bila je potrjena
oz. sprejeta sestava le-te: Ružič Jožef, Panonska 44-predsednik, Balažic Marjan, Bratonci
114-član, Štefan Činč, Ribiška pot 14 – član, Mandič Vlado – član, Robert Graj, Černelavcičlan, Granfol Tadej, Gančani 122/a –član ter Močnik Marko, Lipovci 35-član.
Pod točko AD 15 je občinski svet potrdil razdelitev sredstev društvom v Občini Beltinci za
leto 2011 na podlagi letošnjega javnega razpisa za posamezno področje. Razpis in pregled
vlog je opravila strokovna komisija za razdelitev sredstev kulturnim, turističnim in
društvom s področja sociale in zdravstva ter ostalim društvom.
Občinski svet pa je pod zadnjo točko podal soglasje k podpisu pogodbe z Letalskim centrom
Maribor za združevanje sredstev za obrambo pred točo z letali v letu 2011.

Lilijana Žižek
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