
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 

1. konstitutivne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v četrtek, 15.1.2015 ob 18.30 uri, 

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

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pristojnosti odbora v skladu s Statutom Občine Beltinci in Poslovnikom Občinskega sveta 

Občine Beltinci. 
3. Predstavitev proračuna Občine Beltinci za leti 2015 in 2016. 
4. Pobude in vprašanja. 

 
Prisotni: 

Predsednik Igor Adžič  in člani:  Tomaž Rous, Ana Marija Vučko, Slavko Petek, Marjeta 
Močnik, Štefan Pozderec, Sandra Vöröš, Bojan Žerdin. 
Odsotni: Genovefa Virag. 
Prisotni ostali vabljeni: 

Župan Občine Beltinci Milan Kerman, podžupan Roman Činč, računovodja Štefan Činč, 
strokovna sodelavka Aleksandra Godina.  
 

 
AD 1) 

Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in pojasnil, da je to pravzaprav že prva redna seja 
odbora, saj je bil odbor konstituiran že na seji Občinskega sveta. Povedal je, da je na sejo 
povabil tudi podžupana Občine Beltinci Romana Činča kot dejavnega na področju 
negospodarstva ter sodelavko Aleksandro Godina, ki bo koordinatorka tega odbora s strani 
občinske uprave. Besedo je predal predsedniku odbora Igorju Adžiču.  
Župan je prisotne  vprašal , če se strinjajo, da bodo gradiva za seje z vabili dobivali po 
elektronski pošti. Vsi prisotni so se s tem strinjali.  
 

AD 2) 

Predsednik odbora Igor Adžič je pozdravil prisotne in jim čestital ob izvolitvi. Predlagal je, da 
se za namestnika predsednika imenuje dosedanji predsednik tega odbora Slavko Petek. 
Ostali člani so se strinjali, Slavko Petek pa je funkcijo sprejel. Igor Adžič je nadalje pojasnil, 
kakšno je delo odbora in njegove pristojnosti. Poudaril je, da je to odbor, ki zajema najširše 
področje delovanja občine. Predlagal je tudi, da bi bilo dobro nekatere dosedanje prakse 
poslovanja spremeniti (npr. predstavitev letnih poročil zavodov na sejah Občinskega sveta 
ipd.). Na kratko je predstavil proračunske postavke, ki jih odbor pokriva, omenil pa je tudi 
neustrezno sofinanciranje društev, delovanje katerih Občina Beltinci sofinancira preko slabo 
dodelanih pravilnikov na podlagi letnih razpisov.  
 



Tomaž Rous je ob predstavitvi proračunskih postavk postavil vprašanje, kakšna višina 
povprečnine je zajeta v pripravljenem predlogu proračuna za leti 2015 in 2016. Finančnik 
Štefan Činč mu je pojasnil, da je zajeta povprečnina v višini 536 EUR, kot je trenutno še 
veljavna.  
 
 

AD 3) 

Predsednik odbora je pozval finančnika Občine Beltinci, da podrobneje predstavi proračunski 
predlog za omenjeni dve leti na področjih, ki se nanašajo na dotični odbor. Štefan Činč je 
tako predstavil proračun. Predstavitvi sledijo vprašanja in pobude prisotnih.  
 

AD 4) 

Predsednik odbora Igor Adžič je izpostavil problem glede članstva v predstavniških telesih 
javnih zavodov. Mandati tam namreč ne sovpadajo z mandati lokalnih volitev in tako se 
pogosto dogaja, da Občino Beltinci v javnih zavodih zastopajo ljudje, ki tega interesa več 
nimajo. Razložil je, da ima odbor pravico, da Občinskemu svetu predlaga zamenjavo teh 
članov, novo izvoljeni pa lahko svojo funkcijo opravljajo potem le do konca tistega mandata. 
Roman Činč se strinja, da v svetih javnih zavodov pogosto sedijo ljudje, ki tega interesa več 
nimajo, podobno temu pa je potem tudi njihovo neaktivno delovanje. Poudari, da je pri tem 
pomemben stik odbora z imenovanimi predstavniki zaradi kvalitete njihovega delovanja in 
zastopanja občine. Vsi člani odbora so se strinjali, da je z imenovanimi predstavniki Občine 
Beltinci v javnih zavodih pomembno ohranjati stike in jih je dobro vsaj občasno povabiti na 
seje odbora. 
 
Slavko Petek je kot prejšnji predsednik odbora opozoril, da se bo odbor seznanjal in tudi 
odločal o načinu financiranja tako društev kot tudi štipendistov, študentov,… zato je 
potrebno ustrezno prilagoditi pravilnike, da bo razporeditev sredstev čimbolj poštena. Ob 
tem je tudi predsednik opozoril na problem kvantitete društev, ki pa ne dosegajo neke 
posebne kvalitete delovanja. 
 

Štefan Pozderec se je zopet dotaknil teme o imenovanih članih v javne zavode in predlagal, 
da bi se z novimi volitvami imenovalo tudi nove člane oz. predstavnike v javnih zavodih. S 
tem se je strinjal tudi Roman Činč, ki pravi da bi morali biti mandati članov v javnih zavodih 
vezani na mandate članov občinskih svetov že zaradi boljšega sodelovanja.  
 
Štefan Pozderec je opozoril tudi na slabo udeležbo nekaterih izvoljenih članov na delovnih 
telesih Občine Beltinci. Ne vidi namreč smisla, da se v odbore in komisije imenujejo ljudje, ki 
se potem ne udeležujejo sej. Igor Adžič je pojasnil, da so v Poslovniku postopki za ravnanje v 
tem primeru natančno opisani. 
 
Metka Močnik je spraševala po delitveni bilancina področju zdravstvenega doma. Štefan Činč 
ji razloži, da delitvena bilanca na področju zdravstva še ni bila dokončana, tako da je Občina 
Beltinci solastnik Zdravstvenega doma Murska Sobota in Zdravstvene postaje Beltinci, ki pa 
smo jo potem tudi sami financirali. Metka tudi pove, da pri občanih prevladuje mnenje, da si 
želijo koncesionarja v zdravstveni postaji v Beltincih, vsaj na področju pediatrije, psihiatrije, 



ipd. Štefan Činč pojasni, da je pediatrinja iz Zdravstvenega doma Murska Sobota že prihajala 
3 dni na teden delat v Beltince, vendar se to pri občanih ni dobro sprejelo. 
Ana Marija Vučko je postavila še vprašanje o obnovitvi dreves v beltinskem parku. Župan ji 
pojasni, da je za ta vprašanja pristojen Zavod za varstvo kulturne dediščine, da pa se na njih 
lahko naslovi pobuda, da bi se drevesa, ki so zastarela in nevarna na novo zasadila.  
 
Igor Adžič je opozoril še na čedalje manjši vpis otrok v podružničnih šolah na Melincih in v 
Dokležovju in na podlagi tega podvomil v smotrnost teh dveh šol. Vpisov v prve razrede v teh 
dveh šolah skorajda ni več, saj večina staršev svoje otroke vpisuje kar direktno v OŠ Beltinci. 
Stroški pa še vseeno ostajajo, potrebno pa je imeti tudi ustrezno število kadra za tistih malo 
otrok, kar jih ti dve podružnični šoli obiskuje. Zato bo v prihodnje potrebno razmisliti tudi o 
varčevanju na ta način, da se ti dve šoli ukine. Ostali člani odbora so se strinjali, da je tudi za 
socializacijo otrok boljše, da se čimprej vključijo v nek večji sistem in se tam priučujejo 
vključevanja v družbo.  
 
Igor Adžič je glede na proračunske postavke postavil še vprašanje glede sofinanciranja Varne 
hiše. Štefan Činč je povedal, da so sredstva za ta namen zajeta v postavki domske oskrbe. 
 
Štefan Pozderec je v nadaljevanju predlagal še, da bi bilo dobro razmisliti o tem, da bi se 
nekje v Beltincih na primernem mestu postavil spomenik dogodku ob priključitvi Prekmurja k 
matični državi. Slovesnost se je namreč odvijala prav pred beltinsko cerkvijo in si tako zasluži 
primerno obeležje. Roman Činč je predlagal postavitev simulacijskega spomenika. Tomaž 
Rous je ob tem opozoril še na podzemni rov, ki vodi od gradu do cerkve in bi lahko primerno 
urejen predstavljal pomembno turistično atrakcijo občine.    
 
Predsednik Igor Adžič je na koncu povedal, da se bo naslednjič odbor sestal približno 10 dni 
pred naslednjo sejo Občinskega sveta, na kateri bo potekalo drugo branje proračuna.      
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 

 

 

Zapisala:                                                                                                     Predsednik odbora: 

 

Aleksandra Godina             Igor Adžič 

 


