
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

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

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v torek, 15.12.2015 ob 18.00 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, Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Mirko Sraka, 
Genovefa Virag, Sandra Vöröš, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: direktorica ZD Murska Sobota ga. Edith Žižek 
Sapač, ravnateljica vrtca Beltinci ga. Martina Vidonja, finančnik Vrtca Beltinci Štefan Forjan, 
v.d. direktor občinske uprave Slavko Petek in sodelavka občinske uprave Aleksandra Godina.  
 
Predsednik Igor Adžič je ugotovil, da so vsi člani odbora prisotni in da je odbor sklepčen.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 11. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 10. redne seje odbora. 
2. Soglasje lokalne skupnosti k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom 

Murska Sobota. 
3. Predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Beltinci s 1.1.2016. 
4. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa št. 031-01/2015-9-84/IV, sprejet na 9. redni 

seji 24.09.2015 in še ni bil realiziran. 
5. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v OŠ Beltinci v 

šolskem letu 2015/2016. 
6. Pobude in vprašanja. 

 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 48/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 11. redne seje odbora. 
  
Navzočih je bilo 9 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 9 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 



AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE ODBORA 

 
V razpravi pri tej točki ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 49/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 10. redne 
seje odbora v predlagani obliki in vsebini.  
 
Navzočih je bilo 9 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 9 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
   

AD 2 

SOGLASJE LOKALNE SKUPNOSTI K IMENOVANJU DIREKTORICE ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM 
MURSKA SOBOTA 

 

Edina prijavljena kandidatka za delovno mesto direktorice ZD Murska Sobota ga. Edith Žižek 
Sapač se je predstavila.   
 
V razpravi so sodelovali: Štefan Pozderec, Marjeta Močnik, Genovefa Virag, Ana Marija 
Vučko, Igor Adžič. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 50/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci, da poda soglasje k imenovanju Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., Rakičan, 
Lendavska 30, 9000 Murska Sobota, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota. 
 
Navzočih je bilo 9 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 9 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 

 



AD 3 

PREDLOG USKLADITVE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV VRTCA BELTINCI S 1.1.2016 

 

Gradivo za to točko sta dodatno obrazložila ravnateljica Vrtca Beltinci ga. Martina Vidonja in 
finančnik v Vrtcu g. Štefan Forjan. 

V razpravi so sodelovali: Mirko Sraka, Ana Marija Vučko, Štefan Pozderec, Igor Adžič.  
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 51/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem predlog Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v 
javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci v predloženi vsebini. 
 
Navzočih je bilo 9 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 9 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
Sejo je zapustil Tomaž Rous. 
 

AD 4 

SKLEP O PRENEHANJU VELJAVNOSTI SKLEPA ŠT. 031-01/2015-9-84/IV, SPREJET NA 9. REDNI SEJI 
24.09.2015 IN ŠE NI BIL REALIZIRAN 

 
Gradivo za točko so člani prav tako dobili s sklicem seje. Predsednik Igor Adžič je obrazložil vsebino 
točke.  
 
V razpravi so sodelovali Marjeta Močnik, Mirko Sraka, Genovefa Virag, Igor Adžič, Slavko Petek, Ana 
Marija Vučko.  
 
Po končani razpravi so člani glasovali o predlogu sklepa:   
 

Predlog sklepa št. 52/2015: 
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu 
svetu Občine Beltinci da sprejme sklep o prenehanju veljavnosti sklepa št. 032-01/2015-9-
84/VI, ki je bil sprejet na 9. redni seji OS Občine Beltinci dne 24.09.2015, v citirani obliki in 
vsebini: 
»Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2015/2016 iz občinskega 
proračuna 100% sofinancirajo prevozi (avtobusni)  vseh tistih  učencev-vozačev, ki so 
upravičeni po 56. členu Zakona o osnovni šoli v Osnovno šolo Beltinci in nazaj domov, za 
vse ostale učence pa se sofinancira 38,5 % za prvega otroka v družini, za vse ostale otroke v 
družini  pa 80,7 %, in sicer iz vseh vasi in zaselkov v občini, kjer je urejen ta avtobusni 



prevoz. Sredstva za ta namen  so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2015 v 
višini 190.000,00 EUR in jih bo potrebno tudi zagotoviti v proračunu občine za leto 2016. 
Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.01.2016 naprej.«. 
 
2. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa št. 032-01/2015-9-84/VI z dne 24.9.2015 začne 
veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.01.2016 naprej. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
 

AD 5 

SOFINANCIRANJE AVTOBUSNIH PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV V OŠ BELTINCI V 
ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Predsednik Igor Adžič je v posledični povezavi na prejšnjo točko predlagal v sprejem  
 
Predlog sklepa št. 53/2015: 
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu 
svetu Občine Beltinci da poda soglasje, da se v šolskem letu 2015/2016 iz občinskega 
proračuna 100 % sofinancirajo (avtobusni) prevozi vseh učencev-vozačev v OŠ Beltinci in 
nazaj domov (katerih prebivališče je oddaljeno manj kot 4 km od OŠ Beltinci iz vasi 
Gančani, Lipovci, Bratonci, Ižakovci, prevozi učencev 1. razredov iz vseh vasi v občini in tudi 
prevozi ostalih OŠ učencev iz vasi Melinci, iz zaselkkov Hraščice in Nemščak, iz vasi Lipa in 
Dokležovje. 
 
2. Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.01.2016 naprej. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 6 
POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Člani odbora so podali sledečo pobudo: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga občinski upravi, da 
se v skladu z roki pred iztekom tekočega šolskega leta temeljito pristopi k varnostni oceni na 
naših cestah na podlagi strokovnega elaborata, ki bo tudi ena od vodil pri nadaljnjem 
odločanju o višini sofinanciranja avtobusnih prevozov osnovnošolskih otrok, ki odstopajo od 
zakonsko določenih meril, kot je to določeno v 56. členu Zakona o osnovni šoli.  



Na naslednji seji odbora se kot začetek aktivnosti iz pobude odbora že predstavita vsebina in 
ročnost pogodbe prevozov osnovnošolskih otrok v šolo in domov z izbranim ponudnikom.   
 
Drugih pobud in vprašanja ni bilo, zato je predsednik Igor Adžič sejo zaključil ob 20.15 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


