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OBČINSKI SVET 

OBČINE BELTINCI 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

03. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  22.04.2013 ob 17.00 uri 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 

PRISOTNI: Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Alojz FORJAN, Jožef FERČAK, Srečko HORVAT, Alojz 
Ladislav HORVAT, Dušan HORVAT, Štefan PERŠA,  Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ, Alojz SRAKA, 
Genovefa VIRAG, Marjan SMODIŠ, Bojan VEREŠ, Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 
 

ODSOTNI: Roman ČINČ, Martin DUH. 
 

PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO, Izidor Lebar, višja svetovalka II v občinski upravi, 
Tatjana Trstenjak, sodelavec v občinski upravi, Boštjan Čolig, predstavnica ZEU Murska Sobota, 
gospa Alenka Šumak. 
 

Župan, dr. Matej Gomboši pozdravi vse prisotne, ugotavlja, da je prisotnih 19 članov občinskega 
sveta, seja je torej sklepčna in občinski svet lahko nadaljuje s svojim delom. Prisotne seznani, da 
sklic izredne seje občinskega sveta predvideva 22. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Beltinci. V danem primeru je ta izredna seja sklicana za datum, ki je naveden v vabilu iz razloga 
ker do tega dne ni pogojev za redno sejo in zaradi potrebnih sprememb Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. Na zadnji redni seji je prišlo do nerodne situacije, 
da so nekateri svetniki izglasovali umik točke, ki je sedaj na dnevnem redu izredne seje, saj so 
potem pozneje vsi skupaj ugotovili, da je bila zadeva prehitro odločena oz. točka prehitro 
umaknjena z dnevnega reda. Vsi svetniki so potem naknadno dobili še dodatne informacije in 
razlage med pavzo in so se dogovorili, da za dobrobit vseh občanov občine Beltinci probamo to 
zadevo čim prej rešiti in tako se danes izvaja izredna seja občinskega sveta.  
 
Dnevni red vsebuje le eno točko -  sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. 
 
Razprave o vsebini dnevnega reda na tej seji ni bilo, zato župan dr. Matej Gomboši predlaga 
glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17 , PROTI: 0. 
 
Sklep št. 303/V:  
 
Sprejme se dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Beltinci 

 
 
Preden  se nadaljuje z dnevnim redom, župan prebere prejeto obvestilo s strani svetniške skupine 
SDS v Občinskem svetu Občine Beltinci, ki je na usklajevalnem sestanku 22.04.2013 sprejela 
skep, da se svetniki SDS v OS Občine Beltinci odpovedujejo nadomestilu za udeležbo oz. sejnini za 
3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Beltinci. Župan prebere prisotnim tudi obrazložitev. 
Obvestilo je priloga h gradivu za 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
AD 1 - Sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Beltinci 
 
Ta točka predstavlja celovito ureditev tega področja, ker v tem odoku je dosti zastarelih stvari, ki 
mnogo naših občanov mučijo, tako da bo uskaljeno z zakonodajo. Priprava tega odloka je bila zelo 
dolga in danes je ponovno zadnja točka, kar mora OS narediti, torej da o tem sklepa. Priprava 
tega odoka je bila s strani strokovne službe ZEU Murska Sobota. Povabi gospo Alenko Šumak, da 
poda ugotovitve tega postopka kot tudi predstavi podrobno vsebino Odloka o spremembah in 
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dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. Predstavila je 
tudi pravno podlago za pripravo omenjenega akta.  
 
Župan dr. Matej Gomboši doda, da ko s tem uredimo to področje, pomagamo našim občanom in 
tudi zanamcem, da bodo v prihodnje lahko lažje gradili, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na 
naše velike projekte, ki jim moramo umestiti v naše prostorske akte, največji od teh smo slišali je 
pomurski vodovod. 
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je na svoji 16. redni seji 
razpravljal  o odloku in sprejel skep, da predlaga OS, da ga sprejme v predloženi obliki in vsebini, 
s tem, da je dodal, da je bil obveščen, da se pripravlja OPN in bomo ga v šestih mesecih imeli na 
vpogled in bomo potem tudi lahko za druge krajevne skupnosti in področja sprejemali isto. 
 
Predsednik statarno pravne komisije, Igor Adžič pove, da je komisija na svoji redni seji 4. aprila 
2013 obravnavala omenjeni odlok in sprejela sklep, ki se glasi: Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci na način, 
ki opredeljuje skladnost s področno zakonodajo. Po mnenju komisije ima odlok dva segmenta, to 
je del sprememb, ki se nanašajo na t.i. infrastrukturne spremembe in drugi del, ki obravnava 
urbanistični del gradnje hiš. Komisija se seznani tudi s štirinajstimi pridobljenimi pozitivnimi 
mnenji k spremembam odloka in po svojih ugotovitvah ne najde neskladnosti s področno 
zakonodajo in predpisi, zato je mnenja, da s pravnega vidika ni zadržkov za sprejem odloka. O 
sami vsebini odloka, ki ni predmet obravnave komisije, pa naj občinski svet odloči na sami seji, 
saj je odlok predložen v sprejem po skrajšanem postopku. 
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da vsi postopki, predvsem prostorski, ki jih vodimo na občini, 
javni, transparentni in imajo možnost sodelovanja celotne javnosti in ko ječ le-ta izvedela, kar se 
pripravlja na občini, se je samoiniciativno podalo peticijo za sprejem predlaganih sprejemb PUP-a, 
dopustitev ravnih, enokapnih streh in streh z manjšim naklonom v Občini Beltinci in okolici – več 
kot 200 naših občanov je zbralo podpise in jo prineslo na občino, kateri želijo in podpirajo, da se 
sprejme te spremembe prostorskega akta, ki bodo olajšale gradnjo, ki bodo odpravile nekatere 
nejasnosti in težave, v katerih se je na žalost znašlo kar nekaj naših občanov in imajo sedaj kar 
velike težave.  
 
V nadaljevanju župan odpira razpravo k tej točki dnevnega reda. Ugotavlja, da razprave pri tej 
točki ni, zato se predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11 , PROTI:4. 
 
Župan prebere izid glasovanja in dodatno še pove, da so proti predlaganemu sklepu glasovali: 
Srečko Horvat, Jožef Ružič, Alojz Sraka in Slavko Petek, ki se ne strinjajo, da bi ljudem olajšali to 
zadevo, ostali pa so so popravni izpit opravili. 
 
Sklep št. 304/V:  
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki – v eni 
obravnavi. 
 

Ker je bil s tem dnevni red 3. izredne seje občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, je župan dr. 
Matej Gomboši sejo zaključil ob 18.00 uri. 

 

Posnetek te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci na DVD-ju. 
 

 

Zapisal:         Župan: 
Davor KOREN         dr. Matej GOMBOŠI 


