
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBIČNSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 
26. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v četrtek, 24.4.2014 ob 18.00 uri, 

v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 
 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnost. 
2. Sprejem zapisnika 25. seje odbora in pregled realizacije sklepov. 

3. Sprejem Letnega poročila Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2013 in 
soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 
za leto 2014. 

4. Odločitev o subvencioniranju predšolskega programa vrtca  Beltinci za leto 2014 Beltinci. 
5. Sprejem letnega programa športa Občine Beltinci za leto 2014  
6. Pobude in vprašanja. 

  
Prisotni: 
Predsednik Slavko Petek  in člani:  Genovefa Virag, Regina Ozmec,  Alojz Horvat Ladislav, 
Bojan Vereš,   Boštjan Zver, Alojz Sraka in Jožica Sekolovnik. 
Odsotni: Boris Brunec. 
Prisotni vabljeni z  Občine Beltinci: 
Župan, dr. Matej Gomboši, računovodja Štefan Činč, strokovni sodelavec občinske uprave 
Jože Pivar.  
Prisotni vabljeni: 
direktorica ZTK Beltinci, Ela Horvat; ravnateljica Vrtca Beltinci, Martina Vidonja;  
računovodja Vrtca Beltinci, Štefan Forjan; predsednik Sveta staršev Vrtca Beltinci, Tadej 
Granfol in članica Sveta staršev Jelka Klemenčič. 
 

AD 1) 

Predsednik odbora Slavko Petek je ugotovil, da je seja sklepčna in da so se vabilu odzvali tudi 
vsi vabljeni na sejo. 

AD 2) 

Predsednik odbora Slavko Petek je predlagal dnevni red. Član Alojz Sraka je predlagal, da se 
na dnevni red uvrsti dopolnilo Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Beltinci, saj  je na 
zadnji seji, kjer je bil ta pravilnik na dnevnem redu prišlo do neskladja  dopolnil med tremi 
odbori, ki so obravnavali ta pravilnik. Člani odbora so se dogovorili, da se omenjeno 
dopolnilo obravnava v okviru 6. točke in soglasno sprejeli  
 
SKLEP ŠT. 123 
 
Sprejme se predlagani dnevni red in potrdi zapisnik 25. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS Občine Beltinci.  



 
Glasovali vsi prisotni člani: ZA: 6, PROTI: O 

AD 3) 

Direktorica ZTK  Beltinci, Ela Horvat je ločeno predstavila Letno poročilo Zavoda za turizem in 

kulturo Beltinci za leto 2013, Program dela in Finančni načrtu Zavoda za turizem in kulturo 

Beltinci za leto 2014.  V razpravi o poročilu so konstruktivno sodelovali člani odbora in 

postavljali tudi različna vprašanja na katera je direktorica Ela Horvat odgovarjala sproti. Prav 

tako so člani razpravljali o obsežnem programu dela in finančnem načrtu ZTK Beltinci in 

sprejeli  Glasovali: ZA : 8, PROTI : 0 

SKLEP ŠT. 124 
 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS Občine Beltinci je 
obravnaval poročilo, program in finančni načrt in predlaga Občinskemu svetu Občine 
Beltinci, da sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2013 in da 
soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 
2014. 

AD 4) 

Predsednik odbora Slavko petek je pojasnil kronologijo in razloge za to, da je v  skladu s 
sprejetim stališčem Odbora za  negospodarstvo z 25. redne seje Odbora  in na podlagi 
Ponovne prošnje za dodelitev sredstev – subvencioniranje predšolskega programa Vrtca 
Beltinci,  na sejo  povabil predsednika in članico Sveta staršev Vrtca Beltinci, Tadeja  Granfola 
in  Jelko Klemenčič,  nadalje ravnateljico in  računovodjo Vrtca Beltinci, Martino Vidonja in 
Štefana Forjana.  
 
Predsednik in članica sveta sta podrobno predstavila in z izračuni utemeljila svojo vlogo. 
Odgovore in stališča občine in vrtca v zvezi s ceno pa so podali tudi ravnateljica in 
računovodja vrtca,  župan in računovodja občine Beltinci.   
V obširni in konstruktivni razpravi so poleg navedenih sodelovali člani odbora in z vprašanji in 
primerjavami o vseh kriterijih kakovosti bivanja in življenja otrok v vrtcu dodatno želeli 
celovito osvetliti predmet razprave. Prav tako pa  je večina razpravljalcev obžalovala dejstvo, 
da je dosedanja komunikacija o navedeni problematiki potekala prepočasi. Skupno  so  
sprejeli dogovor in glasovali  
 
SKLEP ŠT. 125 
 
Imenuje se delovna skupina v zvezi  z morebitnim subvencioniranjem programa predšolska 
vzgoja Vrtca Beltinci. Delovna skupina bo obravnavala vse kriterije kakovosti bivanja in 
življenja otrok v Vrtcu Beltinci. Delovno skupino sestavljajo po dva predstavnika Sveta 
staršev (predsednik in članica), Vrtca Beltinci (ravnateljica in računovodja), Občine Beltinci 
(župan in računovodja in Odbora za negospodarstvo (predsednik in član). Prvo srečanje se 
skliče v maju 2014. Delovno skupino skliče Občina Beltinci.       
 

Glasovali vsi prisotni člani: ZA: 6, PROTI: O 



D 5) 

 

Jože Pivar, zaposlen na občinski upravi,  je predstavil Letni program športa občine Beltinci za 
leto 2014. Po krajši razpravi je odbor sprejel  

SKLEP ŠT. 126 
 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti OS Občine Beltinci je 
obravnaval  program in  predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme Letni 
program športa občine Beltinci za leto 2014. 
 

Glasovali vsi prisotni člani:  ZA: 6, PROTI: O 

AD 6) 

 

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Beltinci na zadnji seji ni bil sprejet zaradi neskladja 
predlogov treh odborov, ki so obravnavali ta pravilnik. Neskladje se je nanašalo predvsem na 
stimulacije bodočim doktorjem in magistrom znanosti. Usklajen predlog Predlog je podal 
Alojz Sraka.  

Po razpravi so člani soglasno sprejeli  
 
SKLEP ŠT. 127 
Odbor za Odbor za negospodarstvo predlaga Občinskemu svetu, da se pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov Občine Beltinci  dopolni z 
alinejama: 

- vsem občanom, ki pridobijo znanstveni naziv doktor znanosti se podeli 
stimulacija v višini 2x zneska sedanjega univerzitetnega programa – 1000 €UR, v 
primeru, če niso redno zaposleni. Če je doktorant zaposlen, pa mu pripada 
polovica tega zneska – 500 €UR,   

- vsem občanom, ki pridobijo znanstveni naziv magister znanosti se podeli 

stimulacija v višini 1x zneska sedanjega univerzitetnega programa – 500  €UR, v 

primeru, če niso redno zaposleni. Če je magister znanosti zaposlen, pa mu 

pripada polovica tega zneska - 250€ 

Glasovali vsi prisotni člani: ZA : 7, PROTI : O 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
Zapisal:                                                                                          Predsednik odbora: 
 
Alojz Sraka             Slavko Petek 

 


