
OBČINSKI SVET  
ODBOR ZA MEDGENERACIJSKO SOBIVANJE IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 
OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
1. konstitutivne seje Odbora za medgeneracijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje 

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v četrtek, 19.2.2015 ob 17.00 uri, 
v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci. 

 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Program dela za leto 2015. 
3. Pobude in vprašanja. 

 
Prisotni: 
Predsednik Tomaž Rous, Ana Marija Vučko, Genovefa Virag, Rozalija Vrbnjak, Miha 
Biderman. 
Odsotni:  
/ 
Prisotni ostali vabljeni: 
Župan Občine Beltinci Milan Kerman, Alojz Sraka, 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 g. Alojza Srako kot pobudnika za ustanovitev tega odbora in zelo dejavnega na 
področju medgeneracijskega sobivanja in vseživljenjskega učenja ter sodelavko Aleksandro 
Godina, ki bo koordinatorka tega odbora s strani občinske uprave. Povedal je še, da ima 
predsednik pravico, da lahko imenuje svojega namestnika in da bo v bodoče tudi predsednik 
tisti, ki bo skliceval odbor. Nato je besedo predal predsedniku odbora Tomažu Rousu.  
 
Predsednik odbora Tomaž Rous je pozdravil prisotne in najprej ugotovil navzočnost 
prisotnih. Prisotnih je bilo vseh pet članov odbora. Nadalje je predlagal v sprejem dnevni red 
seje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: prisotnih je 5 članov odbora. 
Glasovanje: ZA: 5 PROTI: 0 
 
Sklep št. 1: 
Odbor za medgeneracijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje sprejema vsebino dnevnega 
reda 1. seje odbora in sicer: 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Program dela za leto 2015. 
3. Pobude in vprašanja. 

 



AD 2) 

Predsednik odbora Tomaž Rous je povedal, da se je zavzemal za to, da dobijo tudi mladi neko 
načelno funkcijo v delovanju občine in je bil iz tega vzroka tudi  imenovan za predsednika 
odbora. Za svojo namestnico pa je predlagal ga. Ano Marijo Vučko, ki je v odboru kot 
predstavnica starejše generacije, tako da se že s tem vzpostavi osnova za dobro sodelovanje 
in povezovanje mladih in starejših. Ga. Ana Marija Vučko je ponujeno mesto sprejela.   
 
Nadalje je predsednik odbora Tomaž Rous povedal še, da ga veseli, da je bil na odbor 
povabljen tudi g. Sraka, ki je zelo dejaven na tem področju. Župan pove, da je g. Srako 
povabil ravno iz tega razloga in da se je tudi sam na njegovo pobudo udeležil srečanja v 
Andragoškem centru. Tam je predstavil delovanje odbora in njegovo sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, kar so ostale prisotne občine pozitivno sprejele kot primer dobre prakse.  
 
G. Sraka je na kratko predstavil delo odbora v preteklem mandatu. Izpostavil je, da je bila že 
v preteklem mandatu dana pobuda, da bi študenti, ki prejemajo stimulacijo za študij, v 
zameno opravili določeno število ur družbeno koristnega dela. To delo bi potekalo v 
sodelovanju s posameznimi društvi. Predlagal je tudi, da bi se mlade na nek način povabilo, 
da se aktivneje vključujejo v lokalno okolje. Dobro priložnost za to vidi v izvajanju socialnega 
podjetništva.  
 
Predsednik Tomaž Rous pove, da bi bilo dobro v letu 2015 organizirati neko skupno obliko 
srečanja predstavnikov tega odbora z mladinskimi društvi in starejšimi (društvi upokojencev 
ipd.), kjer bi starejši dobili priložnost povedati, kje sploh potrebujejo pomoč mladih in na 
kakšen način lahko medsebojno sodelujemo. Neproduktivno se mu namreč zdi sestavljanje 
nekih programov in načrtov brez širšega sodelovanja in prenosa teorije v prakso, kajti v tem 
primeru je zadeva sama sebi namen.  Prav tako predlaga za izvedbo v tem letu tudi srečanje 
predstavnikov odbora za medgeneracijsko sobivanje in vseživljenjsko učenje ter župana s 
študenti, ne nazadnje pa, ko bodo obrisi nadaljnjega dela ter slika s terena že bolj jasni, tudi 
sestanek  omenjene delovne skupine s predstavniki krajevnih skupnosti Občine Beltinci. 
Zatem je pozval ostale prisotne, da podajo svoje predloge aktivnosti za leto 2015. Ostali 
prisotni so se z navedenimi predlogi strinjali. Zato je dal na glasovanje sklep.  
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 4 članov odbora. 
Glasovanje: ZA: 4 PROTI: 0 
 
Sklep št. 2: 
Predstavniki odbora za medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje se bodo do 
naslednje seje srečali s predstavniki mladinskih in upokojenskih društev, študentov ter 
predstavniki krajevnih skupnosti.   
 

AD 3) 

Genovefa Virag je povedala, da bi bilo dobro povabiti vse študente na srečanje z županom in 
predstavniki odbora, s tem, da je to težko izvesti, saj so ponavadi težave pridobiti seznam 
študentov zaradi varstva osebnih podatkov. Miha Biderman je na to povedal, da misli, da 
imena študentov več ne bi smela biti tajna. Župan je pojasnil, da je Občina Beltinci že v letu 
2007 prosila fakultete za sezname študentov naše občine in da so ene fakultete brez težav 



posredovale sezname, ene so zahtevale dodatna pojasnila, ene pa imen nikakor niso želele 
dati. Miha Biderman je na to predlagal, da bi se študenti formulirali v neko organizirano 
obliko kot npr. Klub študentov, kjer bi se določila neka vodilna oseba za komuniciranje z 
odborom, občinsko upravo in županom ter ostalo javnostjo. Ana Marija Vučko je ob tem 
opozorila, da bi bilo potrebno na srečanje povabiti vse generacije mladih, ne le študente. 
Povabilo bi se jih lahko preko občinskega glasila. Genovefa Virag je ob tem povedala, da je 
problem nizka udeležba, če se ne vabi osebno.  
 
Sraka Alojz je predlagal, da bi se katera od aktivnosti lahko izvedla ob tednu vseživljenjskega 
učenja. Na tak način bi bile aktivnosti tudi primerneje promovirane. Poudaril pa je tudi 
pomembnost vključevanja mladih v programe lokalnih skupnosti ter nujnost vzpostaviti neko 
točko, kjer bi se združevale potrebe starejših  in prostovoljnost mladih.  
 
Genovefa Virag je nadaljevala, da bi se družbeno koristna dela lahko opravljala ob raznih 
prireditvah, ki jih imajo posamezna društva med letom in kjer še kako prav pride dodatna 
pomoč.  
 
Rozalija Vrbnjak je povedala, da se po vaseh srečujejo s problemom, ko se starejše osebe, ki 
se znajdejo v težavah, sploh ne znajo na koga obrniti. Ana Marija Vučko ji je povedala, da 
izvajajo v društvu upokojencev Beltinci projekt »Starejši za starejše za višjo kakovost življenja 
doma«, v okviru katerega imajo organizirano pomoč s strani koordinatorja, ki na podlagi 
sporočene težave starejše osebe kontaktira primerno osebo za pomoč. Je pa ob tem Ana 
Marija Vučko izpostavila problem velikosti bivalnih površin starejšega prebivalstva v občini. 
Pogost pojav je namreč, da živita ena ali dve starejši osebi v veliki stanovanjski hiši in ne 
zmoreta plačevati stroškov vzdrževanja.  
 
Miha Biderman je povedal, da deluje humanitarno društvo Pravo za vse, ki preko krajevne 
skupnosti Beltinci že sedaj deluje tudi v Občini Beltinci. Društvo bo v kratkem v sodelovanju s 
pravno fakulteto  ustanovilo pravno kliniko, ki bo v sodelovanju z občinami preko delavnic 
ozaveščala predvsem starejše ljudi o določenih pravnih osnovah (npr. kako sestaviti oporoko, 
kako napisati pritožbo čez posamezni plačilni nalog,…).      
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                     Predsednik odbora: 
 
Aleksandra Godina             Tomaž Rous 

 


