
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

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

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v ponedeljek, 12.10.2015 ob 18.30 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, Tomaž Rous, Mirko Sraka, Genovefa Virag, Sandra 
Vöröš, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Odsotni člani: Štefan Pozderec 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: župan Milan Kerman, samostojna strokovna 
sodelavka občinske uprave Aleksandra Godina.  
 
Predsednik Igor Adžič je ugotovil sklepčnost odbora.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 9. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 8. redne seje odbora. 
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci. 
3. Pobude in vprašanja. 

 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 40/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 9. redne seje odbora. 
  
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet.  
 
 
 
 
 



AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE ODBORA 

 
Na zapisnik 8. redne seje odbora ni podal pripombe noben navzoči član, zato je sledilo 
glasovanje. 
 
Predlog sklepa št. 41/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 8. redne 
seje odbora v predlagani obliki in vsebini.  
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
   

AD 2 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI 
BELTINCI 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjeta Močnik, Ana Marija Vučko, Igor Adžič, Genovefa Virag, 
Milan Kerman, Mirko Sraka. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 42/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
štipendiranju v Občini Beltinci v predloženi obliki in vsebini gradiva k sklicu 10. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 

 



AD 3 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Marjeta Močnik je dala pobudo, da bi se štipendiralo tudi socialno ogrožene dijake v obrtniških 
poklicnih in srednjih šolah. Župan Milan Kerman je dopolnil,  da bi v tem primeru bilo smiselno  
ustanoviti Obrtniški štipendijski sklad. 
 
Ana Marija Vučko je vprašala po informaciji, ali fiziatrinja, ki je bila v preteklosti povabljena na odbor, 
vodi kakšne aktivnosti v smislu začetka izvajanja dejavnosti v Zdravstveni postaji Beltinci. Župan ji je 
odgovoril, da se po tistem fiziatrinja s kakšnimi novimi informacijami ni več oglasila. 
 
Sandro Vöröš pa je zanimalo, zakaj zapornica ob vhodu v OŠ Beltinci, ki naj bi regulirala promet na 
šolskem dvorišču, še ni v svoji funkciji. Župan ji je pojasnil, da mu je bila s strani ravnateljice OŠ 
Beltinci podana razlaga, da je potrebno urediti še določene tehnične aktivnosti.  
  
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 19.50 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


