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VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE 

 

 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

6. redne seje odbora, ki je bila v torek, dne 23. februarja 2016 ob 18.00 uri v prostorih 

občinske uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2. 

 

Prisotni člani odbora:  Odsotni: 

1. Kociper Andrej-predsednik 1. Leon Antolin 

2. Rous Tomaž 2. Majc Suzana 

3. Vrbančič Patricija  3. Maučec Miran 

4. Žižek Štefan 4. Pintarič Martin 

5. Virag Marko*  

  

  

*Virag Marko je na seji sodeloval preko video klica. 

      

Ostali prisotni: 

 

1. Balažic Borut, višji svetovalec III za komunalno in drugo infrastrukturo 

2. Činč Roman, podžupan Občine Beltinci, 

3. Trstenjak Tatjana, višja svetovalka II, 

4. Ela Horvat, direktorica ZTK Beltinci 

 

Predsednik odbora pozdravi vse navzoče. Vsi prisotni člani odbora se strinjajo, da bo Virag 

Marko na odboru sodeloval preko video klica. Predsednik ugotavlja, da je odbor sklepčen in 

da lahko začne z delom.  

 

 

AD1) Ugotovitev navzočnosti  
 

Predsednik odbora ugotavlja, da so od 9 članov odbora prisotni 4 člani in da bo Marko Virag 

kot 5. prisotni član na seji odbora sodeloval preko video klica. Na ta način je odbor sklepčen. 

Predsednik odbora daje na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti. 

2. Sprejem zapisnika 5. redne seje odbora. 

http://www.beltinci.si/


3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zavod za turizem in kulturo Beltinci – 1. 

obravnava. 

4. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini 

Beltinci – ena obravnava. 

5. Pobude in vprašanja.  

  

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD2)  Sprejem zapisnika 5. redne seje odbora   

 

Predsednik odbora predstavi zapisnik 5. redne seje odbora in ga daje v sprejem. 

 

Sklep št. 1/2016: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 5. 

redne seje. 

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

   

AD3)  Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda zavod za turizem in kulturo Beltinci 

– 1. obravnava 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Predlog odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda zavod za turizem in kulturo Beltinci – 1. Obravnava predstavita ga. Tatjana 

Trstenjak in ga. Ela Horvat. V razpravi sodeluje g. Andrej Kociper. Po razpravi daje 

predsednik odbora na glasovanje naslednji sklep. 

 

Sklep št. 2/2016 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 

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

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD4) Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v 

Občini Beltinci – ena obravnava. 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. G. Tomaž Rous ima pripombo 

na vsebino Pravilnika. In sicer, da se v Pravilnik o sofinanciranju podjetij nazaj umesti 17. a 

člen, ki ureja sofinanciranje iniciativ in pilotnih projektov, pri čemer se besedilo člena 

smiselno preoblikuje na način, da so upravičenci nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile 

status socialnih podjetij. Kot upravičeni stroški pa se navedejo tudi stroški poslovodenja in 

montoriranja. 

 

Po razpravi daje predsednik odbora na glasovanje naslednji sklep: 

 

 

 

 



Sklep št. 3/2016  

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za 

razvoj podjetništva v Občini Beltinci s predlagano spremembo in dopolnitvijo v eni 

obravnavi.    

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD5) Pobude in vprašanja 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

Odbor je zaključil sejo ob 19.40 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisal: Predsednik odbora: 

Borut BALAŽIC mag. Andrej KOCIPER 

      

 

 

 

 

 

 


