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               OBČINA BELTINCI 
Mladinska 2, 9231 Beltinci                                                     Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70 
OBČINSKI SVET                                                                                           e-pošta: obcina@beltinci.si  
ODBOR ZA  PROSTORSKO PLANIRANJE                                                          http://www.beltinci.si  
IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 
 

ZAPISNIK 
 

2. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 
Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila izvedena dne 09.07.2019 ob 17.00 uri v sejni 
sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci. 
 
Prisotni člani odbora:  

 Marijan Zver - predsednik 
 Jožef Erjavec - član 
 Matjaž Kovačič - član 
 Roman Činč - član 
 Janez Senica – član, 
 Martina Perša – članica. 

 
Opravičeno odsotni člani odbora: 

 Tomaž Rous – član, 
 Mateja Cigut – članica in 
 Srečko Horvat – član. 

 
Ostali prisotni: 

 Marko Virag, župan Občine Beltinci, 
 Tatjana Trstenjak, višja svetovalka I. 

 
Ugotovitev sklepčnosti odbora: 
 
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občinskega 
sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju: odbor) Marijan Zver je na začetku seje pozdravil vse 
prisotne in ugotovil, da je z ozirom na to, ker je na seji prisotnih 6 članov odbora, odbor 
sklepčen in lahko prične s sejo. 
 
Sprejem dnevnega reda: 
 
V nadaljevanju seje je predsedujoči prisotne člane seznanil s predlaganim dnevnim redom in ga 
dal v razpravo. Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je predsedujoči predlagal v 
sprejem sledeči dnevni red; 
 
Sklep št. 5 ( glasovanje: prisotnih: 6 članov, za: 6 članov, proti: 0 članov) 
 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občinskega sveta 
Občine Beltinci sprejme dnevni red 2. redne seje odbora in sicer: 

1. Potrditev Zapisnika 1. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne14.03.2019. 
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2. Prva dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim – nepremičnim premoženjem 
Občine Beltinci v letu 2019. 

3. Pobude in vprašanja. 
 
AD 1) 
 
Predsednik odbora je dal v razpravo Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami z dne 14.03.2019. Član odbora Jožef Erjavec je izpostavil, da 
je bil Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami z 
dne 14.03.2019 potrjen že na sami seji. 
 
Vsled navedenemu je predsednik odbora povprašal, na 1. seji odbora odsotne člane, ali imajo 
mogoče pripombe na zapisnik in ker pripomb ni bilo je predsednik zaključil razpravo in 
ugotovil, da vsled dejstvu, da je Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami z dne 14.03.2019 že bil potrjen na sami seji dne 14.03.2019, 
ni potrebe po ponovni potrditvi zapisnika in točko zaključil. 
 
AD 2) 
 
V nadaljevanju je uvodno predstavitev Prve dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim – 
nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2019 podal župan Marko Virag, ki je člane 
odbora seznanil s predlaganimi potrebnimi dopolnitvami načrta in s cilji oziroma nameni, ki 
se s tem zasledujejo. 
 
Po obrazložitvi gradiva za to točko dnevnega reda je predsednik dal gradivo v razpravo, v okviru 
katere so člani odbora izrazili svoje mnenje o  predlogu prve dopolnitve Načrta ravnanja s 
stvarnim nepremičnin premoženjem Občine Beltinci za leto 2019. Po zaključeni razpravi je 
nato predsednik predlog Prve dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim stvarnim 
premoženjem za leto 2019 dal na glasovanje: 
 
Sklep št. 6 (glasovanje: prisotnih: 6 članov, za: 6 članov, proti: 0 članov) 
 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami predlaga 
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme Prvo dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim stvarnim premoženjem  Občine Beltinci v predloženi vsebini in obliki. 
 
AD 3) 
 
Pod točko razno so člani odbora podali določene pobude oziroma zastavili določena vprašanja. 

1. Član Jožef Erjavec je zastavil vprašanje glede vzdrževanja občinskih cest. Povedal je, da je 
direktorja Komune Beltinci d.o.o. seznanil z udarnimi jamami na cesti v Lipovcih, nakar 
je bilo povedano, da bo izvedena sanacija, kar pa se še ni uredilo zato predlaga, da se čim 
prej k temu tudi pristopi, saj so jame velike in predstavljajo veliko nevarnost poškodb. V 
nadaljevanju pa je izpostavil, da se tudi košnja zelenic na javnih površinah izvaja zelo 
površno in se s tem povzroča škoda na drevesih in zelenju zato naproša, da se s tem 
seznani direktorja Komune Beltinci d.o.o., da se bodo v prihodnje javne površine 
vzdrževale bolj skrbno. 

2. Predsednik odbora Marjan Zver je povedal, da bo v bodoče potrebno lastnike zemljišč na 
relaciji Dokležovje Ižakovci, kjer se planira izgradnja Južne kolesarske povezave v Občini 
Beltinci in Občini Črenšovci vljudno opozoriti, da se pri obdelavi kmetijskih zemljišč s 
traktorji ni dovoljeno obračati na cesti. 
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Drugih zadev pod to točko dnevnega reda ni bilo zato je predsednik sejo ob 17.45 uri zaključil. 
 
 
Zapisala:                                                                                                                     Predsednik odbora 
Višja svetovalka I                                                                                                       Marijan Zver l.r. 
Tatjana Trstenjak                                                                                                                 
 

 


