
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 
6. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v sredo, 10.06.2015 ob 19.00 uri, 

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

 
Sejo je vodil predsednik odbora 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: / 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: Ravnateljica Osnovne šole Beltinci ga. Mateja 
Horvat, direktor občinske uprave Venčeslav Smodiš, samostojna strokovna sodelavka 
občinske uprave Aleksandra Godina.  
 
S sklicem seje odbora so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 6. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 5. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti. 

2. Soglasje k nadstandardnim zaposlitvam v OŠ Beltinci za šolsko leto 2015-2016. 
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci. 
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimuliranju študentov v Občini 

Beltinci. 
5. Pobude in vprašanja. 

 
Predsednik je predlagal umik točke 3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
štipendiranju v Občini Beltinci iz dnevnega reda seje odbora, saj je od župana prejel 
informacijo, da bo ta točka zaradi nenatančno določenih smernic umaknjena tudi iz 
dnevnega reda seje Občinskega sveta, ki sledi in je tako brezpredmetno, da se tokrat o njej 
razpravlja.  
 
V razpravi na temo dnevnega reda so sodelovali: Slavko Petek 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje 
 
Predlog sklepa št. 27/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme predlog, da se iz 
predlaganega dnevnega reda 6. seje odbora umakne 3. točka Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci.  



Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.  
 
 

AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. 
 
O zapisniku 5. redne seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ni 
razpravljal nihče, zato je dal predsednik odbora na glasovanje  
 
Predlog sklepa št. 28/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 5. redne 
seje odbora.  
 
Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
   

AD 2 

SOGLASJE K NADSTANDARDNIM ZAPOSLITVAM V OŠ BELTINCI ZA ŠOLSKO LETO 2015-2016 

 

Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. Ravnateljica OŠ Beltinci ga. Mateja 
Horvat predstavila potrebe Osnovne šole Beltinci po nadstandardnih zaposlitvah.  
 
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Vučko, Slavko Petek, Metka Močnik, Igor Adžič. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje dva predloga sklepov in sicer 
 
Predlog sklepa št. 29/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci, da odobri s strani Osnovne šole Beltinci predlagane nadstandardne 
zaposlitve osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole Beltinci za šolsko leto 2015/2016.  
 
 
 



Predlog sklepa št. 30/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
v sprejem višino sredstev za izvedbo nadstandardnih zaposlitev Osnovne šole Beltinci v 
skupni višini 8.937,01 EUR/mesec oz. skupaj v višini 90.459,64 EUR za šolsko leto 
2015/2016, ki so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2015 in v proračunu 
Občine Beltinci za leto 2016.  
 
Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Oba sklepa sta bila sprejeta.  
 
 

AD 3 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O STIMULIRANJU ŠTUDENTOV V 
OBČINI BELTINCI 

 
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. Podrobneje je vsebino te točke 
predstavil direktor občinske uprave g. Venčeslav Smodiš. 
 
V razpravi so sodelovali: Marjeta Močnik, Ana Marija Vučko, Igor Adžič, Slavko Petek, Tomaž 
Rous.  
 
Na podlagi predlaganih pripomb, podanih v razpravi, je predsednik Igor Adžič dal na 
glasovanje   
 
Predlog sklepa št. 31/2015: 
Odbor za negospodarstvo  in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu 

svetu Občine Beltinci, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

stimulaciji študentov v Občini Beltinci v predloženi obliki in vsebini, z upoštevanjem 

pripomb in predlogov  odbora in sicer: 

Črta se zadnji odstavek 1. člena v predlogu sprememb in dopolnitev pravilnika in se 

nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Skupna stimulacija ob zaključku študija 1. in 2. bolonjske stopnje ne more biti višja od 

500,00 EUR.  

Stimulacija ob zaključku študija se prejemniku-študentu lahko za doseženo stopnjo 

izobrazbe dodeli le enkrat, stimulacija za vpis v višji letnik pa le za eno študijsko smer.« 

V 13. čl. osnovnega pravilnika je potrebno v  2. točki 1. odstavka vezaj »in« med besedama 

»vezani in digitalni« nadomestiti z vezajem »ali«.  



V spremembe in dopolnitve pravilnika je potrebno dodati tudi naslednje določilo o roku, v 

katerem je mogoče uveljavljati stimulacijo: 

»Stimulacijo za vpis v višji letnik je mogoče uveljavjati v 6. mesecih po vpisu v višji letnik, 

stimulacijo  ob zaključku študija pa  v 6. mesecih od pridobitve potrdila o diplomiranju oz. 

diplome.« 

 
Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

AD 4 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo, zato je predsednik odbora Igor Adžič ob 20.28 uri sejo končal. 

 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


