
OBČINSKI SVET  

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI 

 

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

Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila v torek, 07.06.2016 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, Štefan Pozderec, Tomaž Rous, Mirko Sraka, Sandra 
Vöröš, Ana Marija Vučko, Bojan Žerdin.  
 
Odsotni člani odbora: Genovefa Virag 
 
Na seji so bili prisotni tudi ostali vabljeni: ravnateljica OŠ Beltinci ga. Mateja Horvat, 
ravnateljica Vrtca Beltinci ga. Martina Vidonja, župan Milan Kerman, direktor občinske 
uprave Slavko Petek in sodelavka občinske uprave Aleksandra Godina.  
 

AD 1  

UGOTOVITEV NAVZOČNOSTI 

 
Predsednik Igor Adžič je na začetku seje ugotovil, da je bilo prisotnih 8 članov odbora.  
 
S sklicem seje so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 15. redne seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:  
 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled realizacije sklepov 14. redne seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti. 
3. Sprejem zapisnika 14. redne seje odbora. 
4. Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra ter 

sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 2016/2017. 
5. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole Melinci in o začasnem 

prenosu upravljanja prostorov POŠ Melinci na vzgojno-varstveni zavod Vrtec 
Beltinci. 

6. Odobritev sofinanciranja nadstandardnih zaposlitev v OŠ Beltinci v šolskem letu 
2016/2017. 

7. Pobude in vprašanja. 
 
V razpravi na temo dnevnega reda ni sodeloval nihče, zato je predsednik Igor Adžič dal na 
glasovanje 
 



Predlog sklepa št. 17/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme vsebino dnevnega 
reda 15. redne seje odbora. 
  
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 2  

 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 14. REDNE SEJE ODBORA ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 
Predsednik odbora je povzel, da so bili vsi sklepi prejšnje seje realizirani.  
 
 

AD 3 

SPREJEM ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE ODBORA 

 
Marjeta Močnik je podala pripombo v zvezi s pomanjkljivo zapisano pobudo, ki jo je podala 
na prejšnji seji. Pri točki Pobude in vprašanja naj se zapis glasi:  
 
»Ga. Marjeta Močnik je predlagala ureditev financiranja domske oskrbe za občane Občine 
Beltinci v smislu, da bi Občina imela pravico prodati nepremičnine oskrbovancev še za časa 
njihovega življenja in bi iz tega prihodka plačevala domsko oskrbo. Župan ji je pojasnil, da je 
to v neskladju s trenutno ustavo, zato je ga. Metka Močnik podala pobudo, da bi župan 
predlagal spremembo zakonodaje, saj se ji zdi taka rešitev za tovrstno problematiko, s katero 
se soočajo skorajda vse občine, zelo primerna.«   
 
Ostali člani niso imeli pripomb, zato je predsednik dal na glasovanje: 
 
Predlog sklepa št. 18/2016: 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti sprejme zapisnik 14. redne 
seje odbora v dopolnjeni vsebini in obliki.  
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 



AD 4 

SOGLASJE K PREDLOGU OBLIKOVANJA ODDELKOV IN K POTREBNEMU ŠTEVILU KADRA TER 
SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU BELTINCI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

Gradivo za to točko so člani prejeli ob sklicu seje. Na seji ga je predstavila ravnateljica Vrtca 
Beltinci ga. Martina Vidonja.  
 
V razpravi so sodelovali: Igor Adžič, Štefan Pozderec, Mirko Sraka, Ana Marija Vučko, župan 
Milan Kerman. 
 
Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje 
 
Predlog sklepa št. 19/2016: 
 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci da poda VVZ Vrtec Beltinci soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in 
potrebnemu številu kadra ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 
2016/2017 v predloženi vsebini.  
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  

 

AD 5 

SKLEP O ZAČASNEM PRENEHANJU DELOVANJA PODRUŽNIČNE ŠOLE MELINCI IN O ZAČASNEM 
PRENOSU UPRAVLJANJA PROSTOROV POŠ MELINCI NA VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD VRTEC 

BELTINCI 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prav tako dobili s sklicem seje. Poleg predsednika odbora 
in župana ga je predstavila še ravnateljica OŠ Beltinci ga. Mateja Horvat.  
 
V razpravi so sodelovali: Štefan Pozderec, Bojan Žerdin, Mirko Sraka, Ana Marija Vučko.  
 
Po razpravi je dal predsednik na glasovanje:  
 
Predlog sklepa št. 20/2016: 
 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem naslednji sklep: 
 

I. 
Podružnična šola Melinci z dnem 01.09.2016 začasno preneha delovati. 
 



II. 
Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Melinci velja do sprejema sklepa 
o ponovnem aktiviranju oziroma do sprejema sklepa o ukinitvi te šole. 
 

III. 
Za čas začasnega prenehanja delovanja se prostori podružnične šole Melinci prenesejo v 
začasno upravljanje javno vzgojno-varstvenemu zavodu Vrtec Beltinci za potrebe izvajanja 
vzgoje in varstva predšolskih otrok v vzgojno-varstveni enoti Melinci. 
 

IV. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Beltinci. 
 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 7 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 

AD 6 

ODOBRITEV SOFINANCIRANJA NADSTANDARDNIH ZAPOSLITEV V OŠ BELTINCI V ŠOLSKEM LETU 
2016/2017 

 
Gradivo za točko je predstavila ravnateljica OŠ Beltinci ga. Mateja Horvat.  
 
V razpravi so sodelovali: Marjeta Močnik, Ana Marija Vučko, župan Milan Kerman. 
 
Po razpravi so člani glasovali o  
  

Predlog sklepa št. 21/2016: 
 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu svetu 
Občine Beltinci v sprejem naslednji predlog sklepa: 
 

1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani Osnovne šole Beltinci predlagane 
nadstandardne zaposlitve v Osnovni šoli Beltinci za šolsko leto 2016/2017. 

2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov Osnovne šole Beltinci za šolsko leto 
2016/2017 so za koledarsko leto 2016 zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za 
leto 2016, v proračunu Občine Beltinci za leto 2017 pa se zagotovi preostanek 
sredstev za šolsko leto 2016/2017. 

 
Navzočih je bilo 8 članov odbora. 
 
ZA je glasovalo 8 članov odbora. 
PROTI ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  



AD 7 

POBUDE IN VPRAŠANJA 

 
Člani odbora niso imeli pri tej točki nobenih pobud, zato je predsednik Igor Adžič sejo 
zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisnik pripravila:                                                                                       Predsednik odbora: 
Aleksandra Godina             Igor Adžič 


