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VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

7. redne seje odbora, ki je bila v torek, dne 5. novembra 2019 ob 17.00 uri v prostorih 

občinske uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2. 

 

Prisotni člani odbora:  Odsotni: 

  

1. Kovač Franc - predsednik 1. Bakan Štefan Marko 

2. Rous Tomaž  

3. Poredoš Aleš 

4. Balažic Janja 

 

5. Žižek Štefan 

6. Bračko Marjan 

7. Sraka Mirko 

8. Horvat Viljem 

 

 

Ostali prisotni:  

1. Balažic Borut, direktor OU, 

2. Virag Marko, župan 

 

Predsednik odbora pozdravi vse navzoče.  

 

AD1) Ugotovitev navzočnosti  
 

Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 8 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 6. redne seje odbora. 

3. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci. 

4. Pobude in vprašanja. 

 

Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0 

 

AD2) Sprejem zapisnika 6. redne seje odbora 

 

Predsednik odbora predstavi zapisnik 6. redne seje odbora z dne 16. septembra 2019 in ga 

daje v sprejem.  

http://www.beltinci.si/


 

Sklep št. 18/2019: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 6. 

redne seje odbora z dne 16.9.2019. 

 

Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0;  

 

AD3)  Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport 

Beltinci 

 

Gradivo za točko dnevnega reda so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega 

reda predstavi župan. Po predstavitvi sledi razprava. V razpravi sodeluje Poredoš Aleš, ki 

izpostavi smiselnost gostinske ponudbe kot ene izmed dejavnosti Zavoda za turizem, kulturo 

in šport (ZTKŠ), kajti na Otoku ljubezni se potem pojavlja konkurenca med gostinskim 

ponudnikom in ponudbo ZTKŠ. Omeni, da se v KS Ižakovcih društva sama financirajo iz 

dobička, ki se ustvari na Büjraških dnevih. Kovač Franc je podobnega mnenja, vendar pravi, 

da je to v bodoče stvar ZTKŠ in naj se te stvari uredijo. O smiselnosti gostinske dejavnosti 

razpravljajo tudi Sraka Mirko, Horvat Viljem, Bračko Marjan in Rous Tomaž. Sraka Mirko 

izpostavi dvom v pretok denarja med turizmom, kulturo in športom. Župan mu pojasni, da ne 

bo šlo za noben pretok denarja in da se bo to v vsakoletnem finančnem poročilu zavoda tudi 

videlo. Po zaključku razprave je bil sprejet sklep. 

 

Sklep št. 19/2019: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za 

turizem, kulturo in šport Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi.  

 

Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0  

  

AD 5) Pobude in vprašanja 

 

Horvat Viljem upa, da bo direktorica ZTKŠ imela pravo vizijo na kakšen način vključiti 

lokalne gostince v ponudbo ZTKŠ-ja, da ji bo uspelo povezati kulturo, turizem in šport na 

območju Občine Beltinci, da se bodo sedaj dejavnosti ZTKŠ širile in da bomo uspešno 

prodajali svoje ponudbene kapacitete. V prihodnje naj se razmisli tudi o rešitvah nastanitvenih 

kapacitet. Pohvali tudi ukinitev ekoloških otokov. Žižek Štefan vidi možnost uspešnega 

trženja športnih objektov, lep primer so Gančani, ki svoje nogometno igrišče občasno dajejo v 

najem nogometnim klubom, ki so na letnih pripravah v našem okolju. Bračko Marjan opozori 

na problematiko reševanja Doma Janka Škrabana v Beltincih. Omeni, da če se ne bo našla 

rešitev, dom v takšni obliki več ne bo obstajal. 

  

Drugih pobud in vprašanja ni bilo.  Odbor je zaključil sejo ob 18.35 uri. 

 

 

Zapisal: Predsednik odbora: 

Borut BALAŽIC KOVAČ Franc l. r. 

      

 

 

 


