
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 
3. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v ponedeljek, 02.03.2015 ob 17.30 uri, 
v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 

 

 
Prisotni: 
Predsednik Igor Adžič  in člani:  Tomaž Rous, Slavko Petek, Marjeta Močnik, Genovefa Virag, 
Sandra Vöröš, Bojan Žerdin. 
Odsotni: Štefan Pozderec, Ana Marija Vučko. 
Prisotni ostali vabljeni: 
Ravnateljica OŠ Beltinci ga. Mateja Horvat, predstavnik MOMS g. Štefan Cigan, zainteresirani 
izvajalki fizioterapije ga. Sandra Fabjan in ga. Sabina Glavač, župan Občine Beltinci Milan 
Kerman, podžupan Roman Činč, strokovna sodelavka Aleksandra Godina.  
 
Predsednik odbora Igor Adžič je pozdravil prisotne. Prisotnih je bilo 6 članov odbora, odbor 
je sklepčen. Povedal je, da sta se za odsotnost opravičila člana odbora Ana Marija Vučko in 
Štefan Pozderec ter obe vabljeni k točki 4. ga. Sabina Fujs Kuhar ter ga. Edith Žižek Sapač. 
Slednja je skupaj z opravičilom poslala tudi določena pisna pojasnila z njene strani k točki 4, 
ki jih je predsednik podal ostalim članom na vpogled. Nadalje je prisotnim prebral dnevni red 
in odprl razpravo. Razprave na temo dnevnega reda ni bilo, zato je dal na glasovanje sklep. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 6 članov odbora. 
 
Glasovanje: ZA: 6  PROTI: 0 
 
Sklep št. 5/2015:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejema vsebino dnevnega 
reda 3. redne seje in sicer: 

1. Pregled zapisnika 2. redne seje odbora in pregled realizacije sklepov. 
2. Predstavitev OŠ Beltinci – posredovanje informacij o jutranji organizaciji pouka in 

prometnem režimu pri OŠ Beltinci, predstavitev razširjenih dejavnosti, seznanitev z 
javno dostopnimi podatki o kadrovski zasedenosti šole. 

3. Predstavitev pisma o nameri za dejavnost fiziatrije/fizioterapije. 
4. Predstavitev Zdravstvenega doma Murska Sobota – možnost oddaje prostorov v ZP 

Beltinci za namen fiziatrije/fizioterapije zainteresiranima izvajalkama, prenos 
osebnega avtomobila za namen patronaže in hišnih obiskov, ki ga je kupila Občina 
Beltinci iz ZP Beltinci v drugo organizacijsko enoto ZD Murska Sobota, 
sofinanciranje energetske sanacije ZD Murska Sobota, sprejetje odloka o 
soustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota v povezavi s stalnim 
članstvom v svetu javnega zavoda ZD Murska Sobota. 

5. Pobude in vprašanja. 



 
AD 1 – Pregled zapisnika 2. redne seje odbora in pregled realizacije sklepov 

Igor Adžič na kratko predstavi zapisnik prejšnje seje in odpre razpravo. Marjeta Močnik 
opozori, da se pri točki 4. Pobude in vprašanja pri njeni pripombi, da je Varna hiša v domeni s 
Centrom za socialno delo zamenja beseda Center za socialno delo, saj mora biti pravilno v 
domeni z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Tomaž Rous je 
podal pripombo, da se pri točki 2, kjer je zapisano, da se pri občinskih štipendijah lahko  
orientiramo po pravilih, ki določajo državno štipendijo, pravilno zapiše po Pravilniku o 
štipendijah in ne po državni štipendiji. Drugih pripomb ni bilo, zato je predsednik dal na 
glasovanje sklep: 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 6 članov odbora. 
 
Glasovanje: ZA: 6  PROTI: 0 
 
Sklep št. 6/2015:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 2. redne 
seje odbora s predlaganimi popravki.  
   
 
AD 2 - Predstavitev OŠ Beltinci – posredovanje informacij o jutranji organizaciji pouka in 
prometnem režimu pri OŠ Beltinci, predstavitev razširjenih dejavnosti, seznanitev z javno 
dostopnimi podatki o kadrovski zasedenosti šole. 
 
Ob 17.49 uri se je odboru pridružil še član Slavko Petek. 
 
Predsednik odbora Igor Adžič je povedal, da je pri prejšnji seji prišlo do razprave o dejavnosti 
šole. Zato je na sejo povabil ravnateljico OŠ Beltinci ga. Matejo Horvat, da članom pojasni 
določene dezinformacije in dileme pri pripravi proračuna, povedal pa je tudi, da odbor lahko 
odloča le o tistih segmentih, ki jih financira občina. Ravnateljica pove, da jo je presenetilo 
vprašanje na temo jutranje organizacije pouka, saj da so s to tematiko seznanili že tako svet 
staršev kot tudi svet zavoda. Že pred časom so zaprosili na Ministrstvo, da bi začeli s poukom 
ob 7.10, vendar so dobili odgovor, da se pouk pred 7.30 uro ne sme pričeti. Jutranje varstvo 
najmlajših otrok se začne ob 6.00 uri, ostali učenci pa lahko do 7.20 ure, ko je možen vstop v 
garderobe, počakajo v jedilnici ali knjižnici šole. Poudarila je, da je tako zgodnjih učencev zelo 
malo, da pa se je tudi sama pozanimala na drugih šolah, kako imajo urejeno to težavo in da 
je tudi tam praksa, da lahko učenci grejo v razrede šele 10 minut pred začetkom pouka.  
 
Genovefa Virag je na to temo predlagala, da bi občina morala prenehati kriti stroške prevoza 
učencem od 4. razreda naprej v spomladanskem in jesenskem času, saj da se lahko ti učenci 
vozijo k pouku že s kolesi in tako tudi ne bi bilo težav s predčasnim prihodom v šolo. 
Ravnateljica ji je odgovorila, da učenci šele v 5. razredu opravijo kolesarski izpit, tako da bi 
morala ta meja biti nekoliko višja. Se pa tudi sama strinja s tem načinom.  
 
Igor Adžič je povzel, da torej imajo otroci vstop v šolo in da lahko na začetek pouka počakajo 
na toplem. Je pa opozoril še na to, da se malo otrok odloča za prevoz z avtobusi in jih 
povečini vozijo starši, kar je zelo žalostno glede na to, da stroške prevoza v celoti krije 



občina. Prešel je na naslednjo težavo – prometni režim pri OŠ Beltinci in vprašal ravnateljico, 
če so kakšni predlogi za izboljšanje tega stanja, saj se v času, ko starši pripeljejo otroke v 
šolo, promet zaradi gneče in nereda ustavi celo na glavni cesti skozi Beltince.  
 
Ravnateljica je povedala, da so v ta namen pristojni že 3x opravili oglede, zraven je bila celo 
policija in inšpektorica. Vsako leto na prvem roditeljskem sestanku tudi predstavnik policije 
opozori starše na upoštevanje voznega režima, ampak žal se tega ne upošteva.  
 
Župan je povedal, da je bilo parkirišče na dvorišču šole mišljeno za zaposlene, zdaj pa ga 
povsem zasedejo starši, ki pa bi morali otroke dostavljati na parkirišče za šolo. Zato predlaga, 
da bi se zadeva uredila z rampo, zaposleni pa bi dobili daljinske upravljalnike, s katerimi bi 
jim bil omogočen vhod na dvorišče. Eventuelno pa je možna tudi druga rešitev in sicer, da bi 
občina odkupila hišo zraven šole in tam uredila parkirišče.  
 
Marjeta Močnik je predlagala, da bi občina odkupila Zorkovo vilo in tam uredila parkirišče. 
Ravnateljica ji odgovarja, da tam ni primerna lokacija saj imajo otroci tam vhodno pot v šolo.  
 
Genovefa Virag je rekla, da če je bila za potrebe staršev zgrajena cesta zadaj za šolo, potem 
se tudi sama strinja, da se šolsko dvorišče zapre z rampo. Župan pove, da je bilo že v letu 
2010 dogovorjeno, da se za potrebe ureditve prometa v osnovnošolskem dvorišču postavi 
rampa. Zakaj potem do izvedbe ni prišlo, pa ne ve. Igor Adžič je povedal, da je torej treba 
prenesti idejo za postavitev rampe na Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Beltinci, da lahko speljejo naložene aktivnosti.  
 
Nadalje je ravnateljica predstavila še kadrovsko zasedenost šole. Pojavile so se namreč 
govorice, da naj bi šola dajala prednost pri zaposlitvi kadra ljudem, ki niso iz Občine Beltinci. 
Ravnateljica je vse očitke zavrnila, povedala je, da je trenutno le ena oseba taka, ki ni iz 
Občine Beltinci in ki nadomešča učiteljico, ki je na porodniškem dopustu. 10 osebam, ki so že 
prej delale na šoli, so le podaljšali pogodbe o zaposlitvi (od tega sta 2 osebi iz Mestne občine 
Murska Sobota, ostali so vsi iz beltinske občine). Je pa vsa sestava delavcev OŠ Beltinci 
objavljena na spletni strani šole.  
 
Prisotni na razloženo niso imeli več vprašanj, zato je ravnateljica pojasnila še razširjeno 
dejavnost šole, ki se pokriva iz občinskih sredstev. Razložila je, da se pri razširjeni dejavnosti 
financirajo razna tekmovanja, prevozi učencev na tekmovanja, plavalni tečaj za 1. in 6. 
razred, zimsko in letno šolo v naravi ter razne tabore pa plačajo starši. Marjeta Močnik je 
vprašala, če starši zmorejo plačevati stroške zimske šole v naravi. Sandra Vöröš pa je 
predlagala, da naj bi občina plačala prevoz za zimsko šolo v naravi. Vprašala je tudi, zakaj se 
izbere ravno ta lokacija, ki naj bi bila dražja in s tem tudi zimska šola starše več stane. Sama 
je namreč slišala, da naj bi bila zimska šola na Rogli cenejša in tako tisti starši tudi plačajo 
manj. Ravnateljica je pojasnila, da pri izbiri lokacije upoštevajo tudi varnost v okolju, kjer se 
otroci smučajo in se jim zdi ta lokacija varnejša, pa tudi bližje je. Tomaža Rousa je zanimalo, 
kako so financirani naravoslovni izleti. Ravnateljica je povedala, da to financirajo sami. 
Marjeto Močnik je kljub vsemu zanimalo še, kaj se zgodi v primeru, ko pa starši ne zmorejo 
financirati šole v naravi. Ravnateljica je pojasnila, da se to potem financira iz Šolskega sklada.  
 
Drugih vprašanj ni bilo, zato je predsednik odbora Igor Adžič predlagal v sprejem sklep. 



Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 7 članov odbora. 
 
Glasovanje: ZA: 7  PROTI: 0 
 
Sklep št. 7/2015:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga SPV Občine 
Beltinci, da se seznani s prometno problematiko pred OŠ Beltinci v smislu, da se v 
najkrajšem možnem času pristopi k postavitvi ustrezne rampe za omejitev prometa na 
šolskem dvorišču.  
 
 
AD 3 – Predstavitev pisma o nameri za dejavnost fiziatrije/fizioterapije. 
 
Predsednik odbora kratko predstavi pismo o nameri in preda besedo zainteresiranima 
izvajalkama fiziatrije/fizioterapije.  
 
Ga. Sandra Fabjan se na kratko predstavi in takoj opozori, da se zavzema za koncesijo za 
dejavnost fizioterapije in ne fiziatrije in tako prosi, da se nadalje pravilno uporablja naziv 
dejavnosti, saj so pri fizioterapiji pogoji drugačni kot pri fiziatriji in tako tega ne gre enačiti. 
Pove, da je v tej okolici nujno ustanoviti ambulanto za fizioterapijo, saj se dostikrat dogaja, 
da pacienti ne zmorejo poti do Murske Sobote, Radencev ali Moravskih Toplic, kjer se 
trenutno nahajajo fizioterapevtske ambulante. Potrebe po tovrstnih terapijah pa so tudi zelo 
velike. Pove, da sama že 5 let Ministrstvo  opozarja na ta problem v Pomurju. Zadnje 
informacija, ki jo ima, je, da dokler ne bo sprejet novi zakon o zdravstvu, ne bodo na 
Ministrstvu podeljevali nobenih novih koncesij. Tako da predlaga, da se ta čas izkoristi za to, 
da se zberejo statistični podatki, ugotovijo konkretne potrebe, najde primeren prostor za 
opravljanje dejavnosti, ipd… in se skratka vse pripravi tako daleč, da se potem z vsemi 
pripravljenimi dokumenti lahko hitro prijavi za pridobitev koncesije. Tudi vse ostale 
organizacije, ki morajo dati soglasje za izvajanje dejavnosti, namreč zahtevajo kot osnovo 
neke ugotovljene statistične podatke o prebivalcih in potrebah po tovrstnih storitvah. Ob 
tem je poudarila, da se tukaj ne gre za neke finančne koristi, saj jih sama ne bo imela. Želi le 
izključno pomagati ljudem, za izvajanje same dejavnosti pa bi zaposlila ga. Sabino Glavač.  
 
Predsednik se ji zahvali za predstavitev in poudari, da se je odbor na njeno namero hitro 
odzval. Skupaj z županom je bil opravljen ogled prostorov v Zdravstveni postaji Beltinci. 
Župan je v tej zvezi poudaril, da je občina pripravljena pristopiti in po svojih najboljših močeh 
pomagati, saj nam je v interesu, da bi tako službo v občini imeli. Zato je možno takoj pridobiti 
vsa soglasja, ki jih občina lahko da, prav tako se lahko takoj napravi korak naprej na vseh 
področjh, kjer občina ima pristojnosti.  
 
Marjeta Močnik je povedala, da ima dokumentacijo, da je interes za izvajanje dejavnosti bil 
izkazan že v letu 2013, tako da očitno interes na tem področju je. Sandra Fabjan pojasni, da 
je bilo takrat zaprošeno za koncesijo s strani neke druge osebe in ne nje. Pojasnila je še tudi, 
da po novem tudi ne bo možen prehod koncesije na drugo osebo ob npr. upokojitvi ipd. 
ampak bo potrebno v takih primerih na novo zaprositi za koncesijsko dejavnost. Marjeta 
Močnik je vprašala še, ali  se bo izvajala tudi patronažna fizioterapevtska dejavnost. Sandra 
Fabjan ji je odgovorila, da se bo izvajala samo stacionarna fizioterapija.  



Marjeto Močnik je zanimalo še, ali imata izvajalki kakšni rezervni prostor za izvajanje 
dejavnosti, v kolikor bi se izkazalo, da trenutni prazni prostori v Zdravstveni postaji Beltinci 
ne bi ustrezali vsem zahtevam, ki jih taki prostori morajo izpolnjevati. Ga. Fabjan ji je 
odgovorila, da sami ne vesta za noben rezervni prostor in da sta v zvezi z iskanjem 
primernega prostora za izvajanje fizioterapije ravno hoteli zaprositi za pomoč občino, ki ima 
boljši pregled nad tem.  
 
Genovefa Virag je zato povprašala, ali jima  prostori v Zdravstveni postaji Beltinci sploh 
ustrezajo. Ga. Fabjan je rekla, da prostorov še sploh ni videla, zato ne more odgovoriti. 
Predsednik Igor Adžič je kratko opisal prostore. Povedal je, da so prostori v kletni etaži. Zato 
je Sandra Fabjan vprašala, ali je dostop do tja možen samo po stopnicah. Na pritrdilni 
odgovor je ga. Fabjan izpostavila velik pomislek o ustreznosti prostorov, če do njih ne vodi 
dvigalo in je dostop mogoč samo po stopnicah. Predsednika je presenetilo, da so torej 
zaprosili za prostor, katerega sploh še niso videli in se je zdaj že vnaprej izkazal kot 
nepreimeren. Fabjanova je pojasnila, da je predvidevala da prostori v Zdravstveni postaji 
Beltinci ustrezajo standardom, ki veljajo v zdravstvu. Ravno zato zelo obžaluje, da se seje ni 
udeležila direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobota, saj bi le s skupnim dogovorom 
lahko prišli do skupnih zaključkov o primernem in ustreznem prostoru. Namreč če ne bo 
podpore direktorice, so najverjetneje vsa prizadevanja o fizioterapevtski dejavnosti v Občini 
Beltinci zaman.  
 
Marjeta Močnik je še enkrat poudarila, da se strinja, da se ta vmesni čas dokler Ministrstvo 
ne podeljuje koncesij, izkoristi za to, da se opravi raziskava med občani, da se pripravijo vsi 
potrebni dokumenti in povedala, da je odbor seveda pripravljen pomagati na vseh področjih, 
kjer pač lahko.  
 
Igor Adžič je vprašal ga. Fabjan, kje torej sploh potrebuje in pričakuje njihovo pomoč. Sandra 
Fabjan je povedala, da si želi, da bi Občina Beltinci pozitivno podprla idejo o koncesiji in pa 
da bi pomagala poiskati ustrezen prostor. Predsednik odbora Igor Adžič je še sam poudaril, 
da bi delali le sebi škodo, če zadeve ne bi podprli in tudi sam obljubil maksimalno pomoč, 
kjer jo občina pač lahko da.  
 
Tudi Roman Činč se je strinjal s povedanim, smatral pa je še, da bi se kakšen drugi primeren 
prostor, v kolikor bi se izkazalo, da prostori v Zdravstveni postaji Beltinci res niso ustrezni, 
moral v Beltincih najti brez večjih težav. Na vse povedano več ni bilo vprašanj in pripomb, 
zato je predsednik odbora predlagal v sprejem sklep.     
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 7 članov odbora. 
 
Glasovanje: ZA: 7  PROTI: 0 
 
Sklep št. 8/2015:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se podrobno seznani s 
predstavitvijo dejavnosti fizioterapije v Občini Beltinci in predlaga županu in Občinskemu 
svetu Občine Beltinci izvedbo zaprošenih aktivnosti v smislu izdaje pozitivnih mnenj, 
soglasij in priporočil na zahtevo strank.  
 



AD 4 – Predstavitev Zdravstvenega doma Murska Sobota – možnost oddaje prostorov v ZP 
Beltinci za namen fiziatrije/fizioterapije zainteresiranima izvajalkama, prenos osebnega 
avtomobila za namen patronaže in hišnih obiskov, ki ga je kupila Občina Beltinci iz ZP 
Beltinci v drugo organizacijsko enoto ZD Murska Sobota, sofinanciranje energetske 
sanacije ZD Murska Sobota, sprejetje odloka o soustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni 
dom Murska Sobota v povezavi s stalnim članstvom v svetu javnega zavoda ZD Murska 
Sobota.  
 
Predsednik odbora Igor Adžič je povedal, da je potrebno zaradi neudeležbe dveh vabljenih 
oseb to točko ustrezno skrajšati. Prisoten pa je predstavnik Mestne Občine Murska Sobota g. 
Štefan Cigan.  
 
Predsednik nadaljuje, da v vseh teh letih ni bila narejena delitvena bilanca premoženja 
Zdravstvenega doma Murska Sobota in ga zanima zakaj se k temu ne pristopi. Občina Beltinci 
je bila namreč tista, ki je sama financirala stroške Zdravstvene postaje Beltinci, na koncu se 
pa potem to smatra kot premoženje Zdravstvenega doma Murska Sobota. Občina Beltinci je 
tako tudi povsem sama kupila avto za potrebe patronažne službe na območju Občine 
Beltinci, potem pa je ta avto Zdravstveni dom Murska Sobota kot lastno premoženje odvzel 
iz ZP Beltinci in ga namenil za potrebe druge enote ZDMS. Glede na lastne vložke Občina 
Beltinci tudi nikoli ni dosegla upravljalske pravice, saj glede na veljavni odlok nismo smeli 
permanentno zagotavljati človeka v upravljanju zavoda. To bi nam moralo pripadati že glede 
na število prebivalcev. Zraven tega je Občina Beltinci povsem sama poskrbela tudi za obnovo 
Zdravstvene postaje Beltinci. Na koncu pa potem Zdravstveni dom Murska Sobota prosi še, 
da v določenem deležu pokrijemo njihovo izgubo v poslovanju. To se mu nikakor ne zdi 
sprejemljivo. Ob vseh vložkih Občine Beltinci v Zdravstveno postajo Beltinci želimo dobiti vsaj 
nek lastniški delež. Odprl je razpravo.  
 
Župan je kritiziral odsotnost direktorice Zdravstvenega doma Murska Sobota in to glede na 
pomembnost teme označil kot ignoranco Občine Beltinci. Povedal je, da je bila obnova 
Zdravstvene postaje Beltinci nujna, saj bi jo drugače sanitarna inšpekcija zaprla. Tega pa 
Občina Beltinci ni mogla storiti svojim občanom. Pozneje je Občina Beltinci povsem sama ZP 
Beltinci tudi energetsko sanirala. Zdaj pa nas ZDMS prosi, da prispevamo delež v višini 24.000 
eur za energetsko sanacijo njihovega objekta. Župan se sicer strinja, da občina ta denar da, 
ampak pod določenimi pogoji. Ne pa ob ignoranci direktorice. Ti pogoji bi pa bilo stalno 
članstvo Občine Beltinci v upravnem odboru zavoda in povrnitev avtomobila, ki ga je Občina 
Beltinci kupila za patronažno službo v ZP Beltinci. Župan je še povedal, da je tudi Odbor za 
proračun in finance sprejel le pogojni sklep, da se postavka uvrsti v proračun in sicer ob 
izpolnjevanju teh dveh pogojev.  
 
Besedo je dobil g. Štefan Cigan. Pojasnil je, da ZDMS deluje v objektu, ki so ga dobili le v 
upravljanje. Lastnik tega objekta je MOMS, zato je tudi MOMS tista, ki se je lahko prijavila na 
razpis za energetsko sanacijo tega objekta. Povedal je tudi, da je bilo do sedaj za cca. 
581.000 eur vseh investicij v ZDMS, od tega je MOMS prispevala 479.000 eur, preostanek pa 
ostale občine v deležih. Občina Beltinci je tako prispevala 19.000 eur. Poudaril je, da pa je 
vseeno ZDMS javni zavod vseh občin in zato izrazil upanje, da bo tudi Občina Beltinci izkazala 
razumevanje za poplačilo svojega deleža energetske sanacije ZDMS. Kar se tiče spremembe 
odloka, s katerim bi tudi Občina Beltinci dobila stalno mesto v upravljanju tega javnega 



zavoda, pa je pojasnil, da morajo ta odlok potrditi čisto vse občine ustanoviteljice oz. njihovi 
občinski sveti, kar pa zna biti dolgotrajen postopek.  
 
Tudi Slavko Petek je obsodil ignoranco seje odbora  direktorice ZDMS. Prav bi bilo, da bi pri 
tako pereči temi bila osebno prisotna. G. Ciganu je povedal, da imamo na Občini Beltinci 
dovolj vedno znova kriti stroške ZDMS, svojih stvari pa od njih ne dobimo nazaj. Štefan Cigan 
je pojasnil, da ne gre mešati delovanja zavoda in njegovega premoženja. Da sam o 
premoženju ZDMS ne more govoriti. Igor Adžič mu je povedal, da tudi MOMS kot vodilni 
partner dela za zdravstveni dom v svoji občini, ko pa je bilo potrebno obnoviti zdravstveno 
ustanovo v Beltincih, pa je morala Občina Beltinci to storiti sama. Zato pričakuje, da se bo 
delitvena bilanca pošteno izpeljala v najkrajšem možnem času. Občina Beltinci ima namreč 
poleg investicij tudi stalne letne vložke v ZP Beltinci. Ostale občine pa nimajo svojih 
zdravstvenih postaj, zato zmorejo vlagati v ZDMS. Hkrati pa je opozoril tudi, da je Občina 
Beltinci z energetsko sanacijo ZP Beltinci dvojno okoristila ZDMS. Najprej je sama financirala 
sam projekt sanacije, hkrati pa so se zaradi sanacije znižali stroški mesečne porabe energije.  
 
Genovefa Virag je povedala, da je bil ZDMS včasih vodilni na področju urejenosti. Potem so 
se vsi ostali zdravstveni domovi renovirali, oni pa so povsem stagnirali in zato danes taka 
slaba slika. Igor Adžič se je strinjal in dodal, da smo pa mi tisti, ki vlečemo kontinuiteto 
finančne žrtve.  
 
Roman Činč je kot član Odbora za proračun in finance povedal, da je iz vseh navedenih 
podatkov res sklepati, da Občina Beltinci ni dolžna ZDMS več ničesar in potrdil, da pa so na 
odboru res pogojno sprejeli sklep o sofinanciranju energetske sanacije ZDMS a le iz tega 
razloga, ker smo nenazadnje vsi del ZDMS in ker nekaj občanov naše občine tudi hodi k 
zdravnikom v Mursko Soboto. Marjeta Močnik je opozorila še na to, da je Občina Beltinci 
financirala tudi laboratorij v ZDMS.  
 
Igor Adžič je prisotne še opozoril na to, da Občina Beltinci ni podpisala nobenega soglasja o 
sofinanciranju energetske sanacije ZDMS, zato v bistvu tudi ne more priti do nekih sankcij, če 
zadeve ne plačamo. Povedal je, da ga najbolj moti to, da ko v ZP Beltinci nekaj potrebujemo, 
si moramo to v celoti plačati sami, ko pa v ZDMS nekaj potrebujejo, pa moramo zopet  
plačevati participacijo tam. Štefan Cigan je tu predlagal rezervno rešitev: Občina Beltinci naj 
se odpove lastništvu v ZDMS, ZDMS pa lastništvu v ZP Beltinci. Marjeta Močnik je predlagala, 
da je potrebno v tem primeru proučiti, kaj s tem pridobimo in kaj izgubimo. Igor Adžič pa je 
vprašal, zakaj predstavlja tak problem poslati dopolnjeni odlok ostalim občinam 
ustanoviteljicam ZDMS, da ga sprejmejo v novi obliki. Štefan Cigan mu razloži, da je to le 
malo večji problem kar se operative tiče, da pač vzame kar nekaj časa, drugače pa se da. 
Predsednik prisotnim pove, da ga je strah le tega, da smo v Beltincih obnovili vso opremo po 
zadnjih standardih, ko jo bodo pa rabili v prostorih ZDMS pa jo bodo enostavno odpeljali, ker 
je po trenutno veljavnih pravilih to pravzaprav njihova oprema. Marjeta Močnik je 
predlagala, da bi vseeno sofinancirali energetsko sanacijo ZDMS, da ne bomo edina občina, 
ki tega ne bo storila. S tem je bila razprava izčrpana, zato je predsednik predlagal v sprejem 
sklep.               
  
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 7 članov odbora. 
 



Glasovanje: ZA: 7  PROTI: 0 
 
Sklep št. 9/2015:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ugotavlja, da je še vedno 
sporno sofinanciranje energetske obnove Zdravstvenega doma Murska Sobota predvsem 
iz razloga, da je Občina Beltinci brez člana v organu upravljanja v ZDMS in da so iz 
Zdravstvene postaje Beltinci brez predhodnega obvestila bila prenesena v drugo enoto 
določena osnovna sredstva, v katera je Občina Beltinci v minulih letih vložila finančna 
sredstva, azto predlaga županu da s podpisom pogodbe počaka do končnih uskladitev. 
Odbor tudi predlaga čimprejšnjo ureditev premoženjske bilance javnega zavoda na 
področju UEMS ali izključitev vzajemnega solastništva, kjer se pojavlja več deležnikov.  
 
 
AD 5 - Pobude in vprašanja. 
 
Drugih pobud in vprašanj prisotni niso imeli, zato se je seja ob 20.40 uri zaključila. 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                     Predsednik odbora: 
 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 

 


