
  

OBČINA BELTINCI 

Občinski svet                                                    

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

2. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,   

3. ki je bila izvedena 12.01.2012 
 
 
Dne 10.01.2012 je bilo vsem članom Občinskega sveta Občine Beltinci, preko občinske uprave 
posredovano vabilo in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic seje in sledeči dnevni 
red: 
 
1. Soglasje k imenovanju Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. iz Rakičana, Lendavska 3 za direktorico 
javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.   
 
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek  v 
četrtek, dne 12.01.2012  v času med 08. in 10. uro po telefonu poklicala vse člane občinskega sveta in 
jih povprašala za njihovo odločitev o predlogu sklepa, ki se nanaša na točko dnevnega reda 2. dopisne 
seje.   
 
AD 1  
Mestna občina Murska Sobota je poslala občinskim svetom občin ustanoviteljic javnega  zdravstvenega 
zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (med drugim tudi občinskemu svetu Občine Beltinci) dopis  št. 
014-0028/2011-5 z dne 27.12.2011, ki se nanaša na podajo soglasja k imenovanju Edith ŽIŽEK SAPAČ 
dr. med. spec. iz Rakičana, Lendavska 30 za direktorico javnega  zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota. 
Iz dopisa Zdravstvenega doma Murska Sobota št. 315/2/2011 z dne 06.12.2011 (ki je priloga k 
citiranemu dopisu Mestne občine Murska Sobota)  je razvidno, da je Svet tega zavoda na seji dne 
05.12.2011 sprejel sklep, da se Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. imenuje za direktorico zavoda za 
mandatno obdobje 4. let in da je na podlagi 22. čl. Statuta zavoda potrebno soglasje ustanoviteljev 
zavoda k temu imenovanju.  
Iz citiranega dopisa Mestne občine Murska Sobota  je tudi razvidno, da je Mestni svet mestne občine 
Murska Sobota  na seji dne 22.12.2011 podal soglasje k imenovanju Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. 
za direktorico javnega zavoda zdravstveni dom Murska Sobota. Soglasje k imenovanju imenovane 
osebe za direktorico zdravstvenega doma Murska Sobota so do sedaj podale tudi že nekatere druge 
občine ustanoviteljice zavoda. Ker ustanoviteljske pravice do javnega zavoda Zdravstveni dom Murska 
Sobota še niso razdeljene, na podlagi 3. odst. 51. b čl. in 2. odst. 100. čl. ZLS izvršujejo ustanoviteljske 
pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov  organi občine, v kateri je njihov 
sedež, v soglasju z organi občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje ali 
javni sklad. Soglasje je lahko dano splošni in v naprej. Če občina ne odreče soglasja v 15. dneh od 
prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano.  
Občinska uprava je citirani dopis Mestne občine  Murska Sobota prejela dne 29.12.2011, rok (15. 
dnevni) za podajo odgovora Mestni občini Murska Sobota poteče dne 13.01.2012. Zaradi tega je bila v 
danem primeru  upoštevajoč določila 23. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci  obravnavo in 
odločanje sklicana ta  dopisna seja občinskega sveta za dne 12.01.2012. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta (v nadaljevanju: KMVVI), ki je v skladu z določili 24. 
čl. Statuta Občine Beltinci (Ur. list RS št. 83/09 in 57.čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci 
(Uradni list RS, št. 64/00, 118/00 in 35/03) pristojna za obravnavo in dajanje predlogov županu in 
občinskemu svetu v zvezi z imenovanjem in kadrovskimi vprašanji v občini je dne 09.01.2012 na 11. 
redni seji  v predmetni seji sprejela naslednji sklep:  KMVVI Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, 
da ne poda soglasja k imenovanju Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med. spec. iz Rakičana, Lendavska 30  za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.  
 
Z ozirom na navedeno se občinskemu svetu predlaga, da ne poda soglasje k imenovanju Edith 
ŽIŽEK SAPAČ, dr. med. spec. iz Rakičana, Lendavska 30 za direktorico javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota. 
 



  

Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer: 
 
1. ADŽIČ IGOR   ZA     12. JOŽEF RUŽIČ  ZA 
2. BALAŽIC MARJAN  PROTI    13. MARJAN SMODIŠ PROTI 
3. ČINČ ROMAN   NEDOSEGLJIV  14. ALOJZ SRAKA  PROTI 
4. MARTIN DUH    PROTI    15. BOJAN VEREŠ  ZA 
5. FERČAK JOŽEF              PROTI    16. GENOVEFA VIRAG PROTI 
6. FORJAN ALOJZ   PROTI    17. MATEJ ZAVEC  PROTI 
7. HORVAT SREČKO  ZA    18. ŠTEFAN ŽIŽEK  PROTI 
8. DUŠAN HORVAT   ZA    19. BOJAN ŽERDIN  ZA 
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT ZA 
10. ŠTEFAN PERŠA   ZA 
11. SLAVKO PETEK   ZA 
 
Iz  glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 9, PROTI: 9, en svetnik ni bil dosegljiv - sklep ni bil 
sprejeti. 
 
Sklep št. 157/V: 
Občinski svet Občine Beltinci ni sprejel predlaganega predloga sklepa o podaji oz. ne podaji 
soglasja k imenovanju Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. iz Rakičana, Lendavska 30 za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         dr. Matej GOMBOŠI 


