
                                                                                                   

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 GOSPODARSTVO,                                                             http://www.beltinci.si 

VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

5. redne seje odbora, ki je bila v ponedeljek, dne 8. julija 2019 ob 18.00 uri v prostorih 

občinske uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2. 

 

Prisotni člani odbora:  Odsotni: 

  

1. Kovač Franc - predsednik 1. Balažic Janja 

2. Bračko Marjan  

3. Rous Tomaž  

4. Sraka Mirko 

5. Poredoš Aleš 

6. Horvat Viljem 

7. Bakan Štefan Marko 

8. Žižek Štefan 

 

 

Ostali prisotni:  

1. Balažic Borut, v. d. direktorja OU, 

2. Virag Marko, župan. 

 

Predsednik odbora pozdravi vse navzoče.  

 

AD1) Ugotovitev navzočnosti  
 

Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 7 članov. Na ta način je 

odbor sklepčen in lahko začne z delom. Predsednik daje na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Sprejem zapisnika 4. redne seje odbora. 

3. Seznanitev s Pogodbo o souporabi Zbirnega centra Beltinci. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0 

 

 

 

 

 

http://www.beltinci.si/


AD2) Sprejem zapisnika 4. redne seje odbora 

 

Predsednik odbora predstavi zapisnik 4. redne seje odbora z dne 28. maja 2019 in ga daje v 

sprejem.  

 

Sklep št. 13/2019: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 4. 

redne seje odbora z dne 28.05.2019. 

 

Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0;  

 

 

AD3)  Seznanitev s Pogodbo o souporabi Zbirnega centra Beltinci 

 

Seji obora se pridruži Horvat Viljem. Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z 

vabilom. Točko dnevnega reda predstavi župan. Po predstavitvi sledi razprava. V razpravi 

sodelujejo Franc Kovač, Marjan Bračko, Viljem Horvat, Žižek Štefan in Rous Tomaž. 

Pojasnila podaja župan. Po zaključku razprave je bil sprejet sklep. 

 

 

Sklep št. 14/2019: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil s 

Pogodbo o souporabi zbirnega centra Beltinci. Z omejenim naj se seznani tudi Občinski 

svet Občine Beltinci. 

 

Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0  

 

 

AD4) Pobude in vprašanja 

     

Kovač Franc vpraša kako potekajo zadeve okoli imenovanja direktorja ZTK Beltinci. Župan 

pojasni, da koliko je on seznanjeni s strani UO ZTK, dosedanja direktorica ni pripravljena 

sprejeti delo vršilca dolžnosti direktorja ZTK, ostali prijavljeni na razpis za delovno mesto 

direktorja ZTK pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev. Objavljen je nov razpis, treba bo 

počakati do konca razpisa in ko bo komisija za odpiranje vlog opravila odpiranje vlog in 

analizo, bo UO ZTK predlagal občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju direktorja 

ali vršilca dolžnosti direktorja oz. bo imel občinski svet možnost le-to zavrniti. V pripravi je 

nov odlok o ZTKŠ, kjer se bo zavodu dodalo še področje športa. Za nov odlok se pričakuje, 

da bo stopil v veljavo najkasneje do konca oktobra 2019. Vsi člani odbora se strinjajo, da naj 

se zadeve okoli ZTK čim prej uredijo.          

 

Odbor je zaključil sejo ob 18.37 uri. 

 

 

Zapisal: Predsednik odbora: 

Borut BALAŽIC KOVAČ Franc l. r. 

      

 

 

 


