
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

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

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila  v ponedeljek, 14.09.2015 ob 17.30 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, Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Genovefa Virag, Ana 
Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Svojo odsotnost so opravičili: Sandra Vöröš 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: samostojna strokovna sodelavka občinske uprave 
Aleksandra Godina.  
 
Predsednik Igor Adžič je pojasnil, da dosedanji član odbora Slavko Petek zaradi 
nezdružljivosti funkcij ni več član odbora. Odbor lahko kljub temu nemoteno nadaljuje z 
delom.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 8. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  

1. Sprejem zapisnika 7. redne seje odbora 
2. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v OŠ Beltinci v 

šolskem letu 2015/2016. 
3. Pobude in vprašanja. 

 
Predsednik je na podlagi prejetega dopisa predlagal razširitev dnevnega reda s točko 
Problematika najema športnega igrišča Beltinci.  
 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 36/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme predlog, da se v 
predlaganem dnevnem redu 8. seje odbora za točko 2. Sofinanciranje avtobusnih prevozov 
osnovnošolskih učencev v OŠ Beltinci v šolskem letu 2015/2016 uvrsti točka 3. 
Problematika najema športnega igrišča Beltinci in se ustrezno preštevilči v točko 4. 
dosedanja točka 3. Pobude in vprašanja. 
 
 
  



Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta.  
 
 

AD 1  

 SPREJEM ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE ODBORA 

 
Na zapisnik, ki so ga člani odbora prejeli s sklicem seje, je podala pripombo ga. Genovefa 
Virag, ki je opozorila, da v zapisniku ni bila vpisana pri prisotnih članih. Ostali navzoči niso 
imeli pripomb. 
 
Predlog sklepa št. 37/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 7. redne 
seje odbora s popravkom v predlagani obliki in vsebini.  
 
Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
   

AD 2 

SOFINANCIRANJE AVTOBUSNIH PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV V OŠ BELTINCI V 
ŠOLSKEM LETU 2015-2016 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje.  
 
V razpravi so sodelovali: Genovefa Virag, Metka Močnik, Igor Adžič, Ana Marija Vučko, Bojan 
Žerdin, Tomaž Rous, Štefan Pozderec. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog sklepa: 
 
Predlog sklepa št. 38/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci, da poda soglasje, da se v šolskem letu 2015/2016 iz občinskega proračuna 
100% sofinancirajo prevozi (avtobusni)  vseh tistih  učencev-vozačev, ki so upravičeni po 
56. členu Zakona o osnovni šoli v Osnovno šolo Beltinci in nazaj domov, za vse ostale 
učence pa se sofinancira 38,5 % za prvega otroka v družini, za vse ostale otroke v družini  
pa 80,7 %,   in sicer iz vseh vasi in zaselkov v občini, kjer je urejen ta avtobusni prevoz. 

 



Sredstva za ta namen  so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2015 v višini 

190.000,00 EUR in jih bo potrebno tudi zagotoviti v proračunu občine za leto 2016. 

Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2015 naprej. 
 
Navzočih je bilo 7 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 6 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

AD 3 

PROBLEMATIKA NAJEMA ŠPORTNEGA IGRIŠČA BELTINCI 

 
Predsednik odbora Igor Adžič je dal prisotnim na vpogled dopis predstavnika Nogometnega 
društva Beltinci, kjer je ta predstavil problematično situacijo v zvezi z nespoštovanjem 
dogovorjenih terminov ŽNK Teleing Pomurje glede najema športnega igrišča v Beltincih.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjeta Močnik, Ana Marija Vučko, Genovefa Virag, Igor Adžič, 
Bojan Žerdin, Tomaž Rous, Štefan Pozderec.  
 
Po končani razpravi je predsednik Igor Adžič dal na glasovanje   
 
Predlog sklepa št. 39/2015: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 

Občine Beltinci, da se podrobno seznani s problemom delovanja – najema športnih 

prostorov in igrišč v relaciji do ŽNK Teleing Pomurje, saj zaradi rastočega števila 

registriranih igralk kluba domače selekcije ND Beltinci praktično ne morejo več opravljati 

treningov in tekem, sicer bo ogroženo delovanje ND Beltinci. Vsled omenjenemu 

predlagamo Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme sklep v zaščito ND Beltinci s 

tem, da se omeji število selekcij ŽNK Teleing Pomurje zgolj na eno. 

 
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 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo, zato je predsednik odbora Igor Adžič ob 19.15 uri sejo končal. 

 
 
 
 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


