
OBČINSKI SVET  
ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 
IN 
ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE  
OBČINSKEGA SVETA 
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ZAPISNIK 
skupne 

7. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
Občinskega sveta Občine Beltinci in  

4. redne seje Odbora za proračun in finance Občinskega sveta Občine Beltinci, 
 ki je bila v sredo, 08.07.2015 ob 18.00 uri, 

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

 
Sejo je vodil predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Igor 
Adžič. 
 
Na seji so bili prisotni člani in članice Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti: Igor Adžič, Marjeta Močnik, Slavko Petek, Tomaž Rous, Sandra Vöröš, Ana Marija 
Vučko, Bojan Žerdin.  
Svojo odsotnost so opravičili: Štefan Pozderec 
 
Na seji so bili prisotni člani in članice Odbora za proračun in finance: Roman Činč, Jožef 
Ferčak, Srečko Horvat, Slavko Petek 
Svojo odsotnost so opravičili: Miran Maučec 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: Župan Milan Kerman, ravnateljica OŠ Bakovci ga. 
Jožica Lukač, vodja podružnične šole Dokležovje ga. Metka Behek, ravnateljica Osnovne šole 
Beltinci ga. Mateja Horvat, pomočnica ravnateljice OŠ Beltinci ga. Darija Roš, vodja svetniške 
skupine SLS g. Dejan Klemenčič, predsednik KS Melinci g. Andrej Duh, članica OS ga. Darja 
Majcen, član OS mag. Andrej Kociper, finančnik občinske uprave Štefan Činč, strokovna 
sodelavka občinske uprave Aleksandra Godina.  
 
S sklicem seje odbora so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 7. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti in 4. redne seje Odbora za proračun in 
finance:  

1. Nadstandardne zaposlitve na OŠ Bakovci za leto 2015-2016. 
2. Problematika OŠ Beltinci-POŠ Melinci. 
3. Pobude in vprašanja. 

 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik Odbora za 
negospodarstvo dal na glasovanje: 
 
 
 



Predlog sklepa št. 32/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 7. redne seje odbora in sicer: 

1. Nadstandardne zaposlitve na OŠ Bakovci za leto 2015-2016. 
2. Problematika OŠ Beltinci-POŠ Melinci. 
3. Pobude in vprašanja. 

 

Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
O vsebini dnevnega reda so glasovali tudi člani Odbora za proračun in finance. 
Predlog sklepa št. 10: 
Odbor za proračun in finance sprejme vsebino dnevnega reda 7. redne seje odbora in sicer: 

1. Nadstandardne zaposlitve na OŠ Bakovci za leto 2015-2016. 
2. Problematika OŠ Beltinci-POŠ Melinci. 
3. Pobude in vprašanja. 

 
Navzočih je bilo 4 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 4 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 1  

NADSTANDARDNE ZAPOSLITVE NA OŠ BAKOVCI ZA LETO 2015-2016  

 
Gradivo za točko so člani obeh odborov prejeli s sklicem seje. 
 
Ravnateljica OŠ Bakovci ga. Jožica Lukač in vodja podružnične šole Dokležovje ga. Metka 
Behek sta prisotnim predstavili potrebe po nadstandardnih zaposlitvah v OŠ Bakovci, POŠ 
Dokležovje. 
 
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Vučko, Genovefa Virag, Marjeta Močnik, Srečko Horvat, 
Roman Činč, Slavko Petek, župan Milan Kerman, Igor Adžič in Dejan Klemenčič. 
 
Po razpravi je dal Igor Adžič članom Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti na glasovanje 
  
Predlog sklepa št. 33/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem nadstandardne zaposlitve v OŠ Bakovci, vezane na POŠ 



Dokležovje v deležih za učitelja, čistilko, kuharico in vzgojitelja v odstotkih kot to izhaja iz 
predloženega gradiva OŠ Bakovci. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 2 

PROBLEMATIKA OŠ BELTINCI-POŠ MELINCI 
 

Gradivo za točko so člani odborov prejeli s sklicem seje. Župan Milan Kerman je skupaj z 
ravnateljico OŠ Beltinci ga. Matejo Horvat prisotnim podrobneje predstavil problematiko in 
potek komuniciranja s pristojnim Ministrstvom glede omenjene zadeve. 
  
V razpravi so sodelovali: Andrej Duh, Darja Majcen, mag. Andrej Kociper, Igor Adžič, Tomaž 
Rous, Roman Činč. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje dva predloga sklepov in sicer 
 
Predlog sklepa št. 34/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci, da sprejme odločitev o začasnem prenehanju delovanja POŠ Melinci v 
okviru OŠ Beltinci za šol. l. 2015/2015 začenši s 1.9.2015. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
Predlog sklepa št. 35/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem sklep, s katerim se potrdi prerazporejanje zaposlitev iz POŠ 
Melinci v matično šolo OŠ Beltnci v deležu 50% za delovno mesto gospodinjca, kar za šol l. 
2015/2016 pomeni približni bruto strošek 6.800 eur. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  



V nadaljevanju je Odbor za proračun in finance v sodelovanju s finančnikom občinske uprave 
poiskal rešitev za ustrezno prerazporeditev omenjenih sredstev za delovno mesto 
gospodinjca iz POŠ Melinci v OŠ Beltinci. 
 

AD 3 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Igor Adžič je podal pobudo za aktivnejše vključevanje mladih folkloristov iz Osnovne šole Beltinci na 
osrednji folklorni prireditvi v Občini Beltinci na Mednarodnem folklornem festivalu. Pobudo sta 
podprli tudi Marjeta Močnik in Genovefa Virag. 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo, zato je predsednik odbora Igor Adžič ob 20.20 uri sejo končal. 

 
 
 
 
Zapisnik pripravila:               Predsednik odbora za negospodarstvo      Predsednik odbora za  
                                                  in javne službe družbenih dejavnosti:        proračun in finance:  
Aleksandra Godina               Igor Adžič                                                          Slavko Petek 


