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ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

ZAPISNIK 
5. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v torek, 19.05.2015 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, Genovefa Virag, Sandra 
Vöröš, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Svojo odsotnost so opravičili: Štefan Pozderec. 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: Ravnateljica Vrtca Beltinci ga. Martina Vidonja, 
direktorica Zdravstvenega doma Murska Sobora dr. Edith Žižek Sapač, samostojna strokovna 
sodelavka Aleksandra Godina.  
 
S sklicem seje odbora so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 5. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 4. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti. 

2. Predstavitev letnega poročila Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2014 in 
program dela za leto 2015. 

3. Soglasje k Predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnemu številu kadra ter k 
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2015/2016. 

4. Pobude in vprašanja. 
 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik odbora dal na 
glasovanje 
 
Predlog sklepa št. 23/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejema vsebino dnevnega 
reda 3. redne seje in sicer: 

1. Sprejem zapisnika 4. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti. 

2. Predstavitev letnega poročila Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2014 in 
program dela za leto 2015. 

3. Soglasje k Predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnemu številu kadra ter k 
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2015/2016. 

4. Pobude in vprašanja. 
 



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

AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. 
 
O zapisniku 4. redne seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ni 
razpravljal nihče, zato je dal predsednik odbora na glasovanje  
 
Predlog sklepa št. 24/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 4. 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 

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA ZA LETO 2014 IN 
PROGRAMA DELA ZA LETO 2015 

 

Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. Direktorica Zdravstvenega doma 
Murska Sobota dr. Edith Žižek Sapač je kratko predstavila poročilo zavoda in program. Vmes 
se je seji pridružil še član Tomaž Rous, ki pa jo je pred koncem točke tudi že zapustil.  
 
V razpravi so sodelovali Marjeta Močnik, Igor Adžič, Genovefa Virag, Ana Marija Vučko, 
Slavko Petek. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje 
 
Predlog sklepa št. 25/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti se podrobno seznani z 
letnim poročilom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2014 in programom dela za 
leto 2015 in daje k obema poročiloma pozitivno mnenje. 



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

AD 3 

SOGLASJE K PREDLOGU OBLIKOVANJA ODDELKOV IN POTREBNEMU ŠTEVILU KADRA TER K 
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU BELTINCI ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 
Gradivo za točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. Oblikovanje oddelkov in potrebno 
število kadra v Vrtcu Beltinci za šol. l. 2015/2016 je predstavila ravnateljica Martina Vidonja.  
 
V razpravi so sodelovali: Genovefa Virag, Ana Marija Vučko, Igor Adžič, Marjeta Močnik. 
 
Predlog sklepa št. 26/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci sprejem soglasja k Predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnemu številu 
kadra ter k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2015/2016. 
 
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 
 
Marjeta Močnik je opozorila na slabo urejeno parkirišče pri Zdravstveni postaji Beltinci, predlagala je, 
da naj bi se tam uredile vsaj talne označbe. Predsednik ji je pojasnil, da je ta pobuda že podana na 
pristojno inštitucijo. Predlagal pa je, da naj se tak predlog naslovi tudi še na Občinski svet in župana, 
da se lahko čimprej zagotovijo finančna sredstva za izvedbo.  
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo, zato je predsednik odbora Igor Adžič ob 21.00 uri sejo končal. 

 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


