
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

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

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v torek, 17.11.2015 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, Sandra 
Vöröš, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Svojo odsotnost so opravičili člani: Genovefa Virag. 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: sodelavca občinske uprave Venčeslav Smodiš in 
Aleksandra Godina.  
 
Predsednik Igor Adžič je ugotovil sklepčnost odbora.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 10. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 9. redne seje odbora. 
2. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci. 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku 

dodeljevanja koncesije na področju javne službe socialne pomoči – pomoč družini 
na domu na območju Občine Beltinci. 

4. Sklep o določitvi višine in števila štipendij v Občini Beltinci za študijsko leto 
2015/2016. 

5. Pobude in vprašanja. 
 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 43/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 10. redne seje odbora. 
  
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 9. REDNE SEJE ODBORA 

 
Seji se je pridružil član Tomaž Rous. Razprave na temo dnevnega reda ni bilo. Predsednik je 
tako dal na glasovanje 
 
Predlog sklepa št. 44/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 9. 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 

ODLOK O DENARNI SOCIALNI POMOČI OBČINE BELTINCI 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. Točko je dodatno predstavil še 
sodelavec občinske uprave Venčeslav Smodiš.  
 
V razpravi so sodelovali: Ana Marija Vučko, Štefan Pozderec, Mirko Sraka, Marjeta Močnik, 
Igor Adžič. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 45/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci v predloženi 
vsebini v 1. obravnavi. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
 
 

 



AD 3 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PREDMETU, POGOJIH IN POSTOPKU 
DODELJEVANJA KONCESIJE NA PODROČJU JAVNE SLUŽBE SOCIALNE POMOČI – POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU NA OBMOČJU OBČINE BELTINCI 

 

Gradivo za to točko je bilo članom posredovano s sklicem seje, dodatno razlago je podal tudi 
Venčeslav Smodiš. 

V razpravi so sodelovali: Ana Marija Vučko, Mirko Sraka, Marjeta Močnik.  
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 46/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem Odlok o predmetu, pogojih in postopku dodeljevanja koncesije 
na področju javne službe socialne pomoči – pomoč družini na domu na območju Občine 
Beltinci v predloženi vsebini v 1. obravnavi. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 4 

SKLEP O DOLOČITVI VIŠINE IN ŠTEVILA ŠTIPENDIJ V OBČINI BELTINCI ZA ŠTUDIJSKO LETO 
2015/2016 

 
Gradivo za točko so člani prav tako dobili s sklicem seje.  
 
V razpravi so sodelovali člani: Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Mirko Sraka, Ana Marija Vučko. Štefan 
Pozderec je predlagal, da bi se namesto predlaganih 10 občinskih štipendij po 120 EUR/mesec 
podelilo 12 štipendij po 100 EUR/mesec.  
 
Predsednik je tako dal na glasovanje prvi predlog sklepa, ki ga je predlagal župan.   
 

Predlog sklepa št. 47/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem predlog sklepa, ki glasi 

1. Višina štipendije Občine Beltinci v študijskem letu 2015/2016 znaša 120,00 
EUR/mesec. 

2. Razpiše se skupaj 10 občinskih štipendij za študijsko leto 2015/2016. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 



ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Ker je bil s strani župana Občine Beltinci predlagani sklep potrjen z večino, je bil ta sklep tudi 
sprejet.  
 

AD 5 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
Člani odbora niso imeli nobenih vprašanj in pobud, zato je predsednik sejo zaključil ob 19.20 uri. 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


