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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 15.09.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH,  

Jožef FERČAK, Alojz FORJAN, Srečko HORVAT,  
Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: Alojz Ladislav HORVAT, Dušan HORVAT.  
 
PRISOTNI  
OSTALI 
VABLJENI: Direktor občinske uprave, Venčeslav SMODIŠ. 
   
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dopolnjeni dnevni red z 
dodatno točko 10-Obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. 
 
Razprave o predlogu vsebine dnevnega reda ter o dodatni točki - 10 ni bilo, zato je župan dal 
predlagano dodatno točko dnevnega reda na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI:0. 
 
Sklep št. 102/V: 
Sprejme se dodatna točka AD 10-Obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci v predlagani vsebini in 
besedilu.  
 
Nato župan dr. Matej Gomboši daje na glasovanje še spremenjeni celotni dnevni red 9. redne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 14 članov občinskega sveta. 
Glasovanje ZA: 15, PROTI: 0: 
 
Sklep št. 103/V: 
Sprejme se celotni, dopolnjeni (spremenjeni) dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci in sicer: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
4. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – 1. 

obravnava. 
6. Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na 

območju Občine Beltinci – 1. obravnava. 
7. Predlog Pravilnika o oddaji zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) – 

enofazni postopek. 
8. Odločitev o višini oprostitve plačila avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v 

šolskem letu 2011/2012. 
9. Sprememba programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v Občini Beltinci. 
10. Obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. 
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AD 1 – Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Prisotni na vsebino zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli nobenih 
pripomb, zato ga je župan dr. Matej Gomboši dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0 
 
Sklep št. 104/V: 
Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in 
vsebini.  
 
 
AD 2 - Realizacija sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Ob pregledu sklepov prejšnje 8. redne seje Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi 
bili realizirani. Pri tej točki ni bilo razprave, zato je župan prešel na obravnavo naslednje točke 
dnevnega reda.  
 
 
AD 3 - Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini 
 
Župan dr. Matej Gomboši podrobno poda nadaljnje aktivnosti pri projektu izgradnje kanalizacije v 
občini. Intenzivno in pospešeno se namreč dela na tem, da se dokončno uredi področje 
sofinanciranja kanalizacije in ČN. Z ministrstvi je namreč uspel dogovor, zadeve gredo tako na 
bolje, kaj več pa bo prisotnim lahko povedal, ko dobimo iz Ljubljane ustrezen dokumente. Nadalje 
prisotnim poda informacije tudi glede same izgradnje ter samega sofinanciranja s strani občanov 
po KS-ih.  
Nadalje prisotnim še pove, da je na bioplinarni Nemščak prišlo do namestitve dodatnih ukrepov, 
ki jih testirajo in se bodo izvajale sprotne in podrobne meritve, ki bodo prezentirane občini ter 
tamkaj živečim vaščanom.  
Glede položnic za NUSZ bodo šle odločbe do občanov ta mesec, tako da bo zapadlost prve 
položnice v mesecu oktobru, druge v decembru.  
Izveden je bil tudi razgovor z Foto video studio Kolarič Dejanom (interni kanal K3) o dvigu kvalitete 
storitev, doseženo pa je bilo tudi znižanje cen storitev.  
Nadalje se tudi odvija zgodba pri izgradnji ceste skozi Gančane. Pospešeno se izvajajo aktivnosti 
skupaj z medobčinskim inšpektoratom, da se bo kolesarske ceste ob regionalki zaprlo za traktorje 
oz. mehanizacijo težjo od 3,5 ton, saj le-ti delajo škodo, dviguje se prah in tako se jih bo poskušalo 
preusmeriti oz. preseliti na cesto.  
Pred časom se je pojavilo tudi vprašanje glede sofinanciranja programa LAS-a v sklopu RA 
Sinergije – omenjeni razpis za projekte se je končal, odgovora sicer občina še nima, vendar po 
zadnjih uradnih informacijah nam dobro kaže, torej da bomo dobili sofinanciranih kar nekaj 
projektov.  
V času od zadnje seje smo se, kot je povedal župan dr. Matej Gomboši v občini ukvarjali tudi z 
varnostjo okrog vrtcev in šol, na nekaj lokacijah smo z medobčinsko inšpektorico in KS-i izboljšali 
situacije, postavili znake, označbe, izvedli razgovore s starši malčkov in otrok.  
Kot sami dobro vedo, je od meseca julija 2011 novost na področju odvoza in zbiranja odpadkov – 
glede bioloških odpadkov. Torej dobijo občani rjave zabojnike in je nujno ločevanje bioloških 
odpadkov. Izvajal se bo namreč strogi nadzor nad tem, zato poziva vse, da ločujejo odpadke.  
V najkrajšem možnem času so se prav tako zaključila, kar lahko pove z velikim veseljem, dela oz. 
investicije v vrtce in oddelke šol v občini.  
Glede komasacij pa pove, da je najuspešnejša pri pridobitvi soglasij kmetovalcev bila doslej le KS 
Dokležovje.  
V občini Beltinci se je začelo prav tako sistematično delo na projektih, projektna pisarna v 
občinski upravi deluje pospešeno in pred časom je pozvala vse krajevne skupnosti, da podajo 
svoje predloge in ideje, kaj načrtujejo, katere projekte bi želeli izvajati. Projekta pisarna bo v 
pomoč pri pripravi le-teh kot tudi sami izvedbi prijave ter spremljanja izvedbe le-teh.  
V občini sta se prav te dni zaključila tudi dva interna razpisa, komisija je opravila svoje delo in 
pripravila predloge.  
Pomembna zgodba je tudi pomurski vodovod-razgovori in aktivnosti se aktivno izvajajo, v teh dneh 
je bil tudi izveden sestanek z župani in uspeli so uskladiti nabor, kaj gre v tej 1. fazi v projekt, 
težava je edino to, da država nima dovolj denarja.  
Vse prisotne pa povabi na prireditev ob Tednu mobilnosti, »Dan brez avtomobila« v Beltincih, ki bo 
v četrtek 22. septembra.  
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AD 4 - Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci 
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotne spomni, kot so bili že obveščeni preko elektronske pošte, da v 
občinski upravi uvajamo novo prakso, da se bodo dajali pisni odgovori na pobude in vprašanje 
svetnikov občinskega sveta naknadno takoj po seji in bodo objavljeni na spletu (na internetni 
strani občine).  
 
Svetnik Srečko Horvat: 
64P. Daje pobudo, da naj se na spletni strani poleg odgovorov objavijo tudi celotna vprašanja 
članov občinskega sveta.   
 
Svetnik Alojz Sraka: 
65P. Občinska uprava naj zaprosi Razvojni center, da bi na naši spletni strani dovolili objaviti link 
preko katerega bi se lahko spremljali vsi aktualni veljavi razpisi z vseh področij. Prav tako naj se 
pove, kdo je vodja projektne pisarne v občinski upravi, podatek je namreč pomemben za vse 
občane.   
66P. Glede izgradnje kanalizacije v občini in tistega deleža 2.000 evrov za občane ob pristopu k 
plačilu za kanalizacijo meni, da naj se obvezno določi rok do kdaj lahko občan pristopi k sklenitvi 
pogodbe in do kdaj se odplačuje ter da obstaja tudi možnost, da bo cena višja. Ni namreč vseeno, 
da nekdo, ki je plačeval po obrokih že nekaj let, sedaj na istem kot tisti, ki bi sedaj v danem 
trenutku pristopil in bi zanj bila cena enaka.  
67P. Daje pobudo s katero bi občina privarčevala tudi pri električni energiji – namreč čas kako 
dolgo sveti ulična razsvetljava po krajevnih skupnostih bi se lahko zmanjšal oz. skrajšal. S tem 
bomo veliko naredili za naše okolje – svetlobno onesnaževanje bo manjše, kot tudi predlaga, da so 
nekateri objekti napačno oz. preveč osvetljeni. 
 
Svetnica Genovefa Virag: 
68P. Daje pobudo, da naj krajevne skupnosti v prihodnje na folklornem festivalu v bodoče svojih 
predstavitvenih oz. razstavnih eksponatov ne odpeljejo domov in naj le-ti ostanejo tudi še v 
nedeljo, ko je osrednji del festivala z plesi. Namreč veliko obiskovalcev (domačih in tujih) pride 
tudi na prireditev v nedeljo in škoda, da jim ne morejo ponuditi še kaj več iz svoje bogate 
ponudbe, ki pa je v izobilju na voljo na sobotni prireditev. Prav tako meni, da šotori in moderna 
oprema na festival ne sodijo.  
69P. Daje pobudo, da naj se krajevne skupnosti dogovorijo, da v času standardnih oz. 
tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo v občini ne morejo imeti še svojih lokalnih in to ob istem 
času in istem dnevu.  
 
 
Svetnik Jožef Ferčak: 
70P. V njihovi KS bi  želeli biti seznanjeni, koliko plačancev je glede izgradnje kanalizacije. 
Določeni vaščani namreč sprašujejo, ker imajo parcele in želijo graditi na svojih parcelah oz. si 
postaviti jašek na tisto parcelo in se zanimajo ali plačajo ta znesek, ter če je to ta cena, ki drži za 
tudi njih, dokler namreč nimajo zgrajene stavbe.  
Strinja se s svetnikom Alojzem Srako glede svetlobnega onesnaževanja in omejitve ulične po 
celotni občini. Svetnici Genovefi Virag pa daje repliko, v smislu tega, saj je organizator folklornega 
festivala vsako leto povedal na sestanku, da je potrebno v soboto pospraviti svoj razstavni prostor, 
da bo park čist za nedeljsko-osrednjo prireditev. 
 
Svetnik Igor Adžič: 
Se naveže na temo financiranja izgradnje kanalizacije. Potrebno se je namreč zavedati, da je to 
zelo pereči problem, vsak evro pride nam prav, narobe pa si vsi tolmačimo to financiranje.  
Spomni namreč na sprejem odloka o komunalnem prispevku, s katerim se že v osnovi ni strinjal. 
Namreč še vedno pravi, da se je z odlokom in nudenju popustov za »osiromašene« cone, ljudi 
postavilo v neenakovreden položaj.  
Nadalje daje pobudo 71P glede pogrebne dejavnosti in o tem, da še vedno v občini nimamo 
vzpostavljenega katastra grobov. Pokopališča še vedno upravljajo krajevne skupnosti z lastnimi 
viri in čim prej bo potrebno najti upravljalca. V odloku sta namreč pogrebna in pokopališka 
dejavnost strogo ločeni. Potrebno bo občane seznaniti, da si pogrebnika lahko izberejo katerega 
želijo-to naj stori občinska uprava do uvedbe oz. same izbire upravljalca oz. koncesionarja.  
72P. Občinska uprava naj pridobi podatke o tem, kdo je v letošnjem letu še poleg dveh – postal 
zlati maturant, ki sta bila na sprejemu ob osrednji občinski proslavi 17. avgustu. Razlik med 
občani ne smemo delati, zato naj se tiste, ki niso bili povabljeni na sprejem, prav tako povabi in 
primerno nagradi.  
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73P. V Beltincih je potreba po otroških igriščih- sam je Beltinčan. O tem je govoril že tudi z 
vodstvom ŠZ, saj bi si teniška igrišča občina tudi zaslužila. Če je eventualno ovira pri urejanju 
zemljišč denacionalizacija ali kaj morebiti drugo, občinska uprava naj  zadevo pregleda in ugotovi, 
kaj bi se na tem dalo realizirati oz. urediti. 
74P. Občina naj teži k temu, da se rokov za izdajo soglasij, potrdil drži dosledno ali jih pa po 
možnosti še skrajša, saj bomo le tako ustvarjali pogoje in pozitivno klimo, da bomo pridobivali 
podjetnike.  
 
Svetnik Marjan Balažic: 
Spomni prisotne, da smo nedolgo tega na občinski seji sprejeli sklep, da se pristopi k obrambi 
pred točo. Ta projekt na žalost ni zaživel, imeli pa smo srečo, da toča, ki je klestila večji del 
Goričkega pred tednom ali dvema ni zajela tudi naših ravninskih krajev. Težiti je potrebno k temu, 
da se pristopi k obrambi pred točo z letali, poziva župana s to svojo pobudo št. 75P, da na 
koordinaciji to problematiko sproži, da se župani dogovorijo in da naslednje leto res vsi pristopijo 
k sofinanciranju, da bo potem obramba pred točo nudena vsem.  
  
Svetnik Roman Činč: 
52V: Zanima ga, kako daleč so aktivnosti glede Gregorčičeve ulice v Beltincih, ali bo projekt 
možno uvrstiti v proračun leta 2012? 
76P: glede zbirnega centra Beltinci opaža, da je tam še vedno precej nereda – potrebno bo 
namestiti dodatno žično ograjo in poostriti nadzor nad tistimi, ki kar tako pripeljejo odpadke 
(najpogosteje se pojavljajo časopisi in papirji z imeni in naslovi). 
77P: V parku Beltinci naj se pregleda, katera drevesa so suha in se jih lahko podere in odstrani, 
namreč nekatera predstavljajo kar veliko nevarnost za sprehajalce.  
 
 
AD 5 - Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota – 1. 
obravnava 
 
 
Pri tej točki poda kratko uvodno razlago župan dr. Matej Gomboši. Cilj odloka je sprejem 
ustanovitvenega akta v skladu z veljavo zakonodajo. Na podlagi zakonskih možnosti in iz razloga, 
da je Odlok potrebno nujno sprejeti je Mo Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Murska Sobota ponovno izdelala osnutek odloka (le-tega so občine ustanoviteljice v letih 1996, 
2002 in zadnje v letu 2006 že poskušale sprejeti, vendar do enotnega sprejema ni prišlo). Pri 
pripravi omenjenega odloka je sodeloval v ekipi tudi naš predstavnik-direktor občinske uprave. V 
procesu obravnave odloka je bilo naše mnenje oz. pripomba na osnutek odloka ta, d bi naša 
občina morala glede na velikost imeti v svetu zavoda vsaj enega svojega člana. 
 
Omenjeni odlok sta obravnavala tudi Statutarno pravna komisija ter Odbor za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti. Predsednika Igor Adžič in Slavko Petek sta podala poročilo in 
sprejete sklepe v zvezi s to točko na svojih sejah delovnih teles.  
 
Dodatno se tudi še predlaga občinski upravi, da pridobi še pravno mnenje o tem, da bi si občina 
zagotovila lastništvo nad Zdravstveno postajo Beltinci, ker je le-ta še vedno pod Mursko Soboto.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan predlagal glasovanje o predloženi vsebini sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 105/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota v 1. obravnavi v deloma spremenjeni vsebini, ki se nanaša na 10. člen 
odloka – zahtevo, da ima Občina Beltinci stalno enega člana v svetu tega javnega zavoda. 
 
 
AD 6 - Predlog odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na 
območju Občine Beltinci – 1. obravnava 
 
Župan dr. Matej Gomboši v uvodu prisotnim poda kratko obrazložitev predlagate točke. Doda, da 
je nujno urediti tudi področje zbiranja in prevoza odpadkov na območju naše občine z vsemi 
veljavnimi predpisi oz. zakonodajo. Zasleduje se v odloku tudi poglavje oz. namen, da se bo lahko 
izvedlo javni razpis za izbiro najugodnejšega koncesionarja za izvajanje te službe.  
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Omenjeni odlok je na svoji redni seji obravnavala tudi Statutarno pravna komisija ter Odbor za 
prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Predsednika Igor Adžič in Štefan Perša 
sta prisotnim podala podrobno poročilo iz svojih sej o tej točki dnevnega reda. 
 
Alojz Sraka ki pripada skupini, ki je naravovarstvena in zasleduje cilje ohranjanja čiste narave in 
boljši jutri, daje pripombo oz. konkreten predlog na vsebino odloka. V točki 13. člena v 12 in 13 
alineji piše, da mora koncesionar oz. izvajalec javne službe redno obveščati uporabnike in 
ozaveščati občane. To je sicer v redu zapisano, dodatno pa predlaga, da se za to dejavnost obvezno 
zapišejo pogoji, ki jih morajo izvajati – torej definirati kako, na kak način se bo obveščanje 
izvajalo.  
 
Ostali prisotni na vsebino predloga odloka niso imeli dodatnih predlogov oz. pripomb, zato ga je 
župan dal na glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 106/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu zbiranja in odvoza odpadkov na 
območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini – v 1. obravnavi. 
 
 
 
AD 7- Predlog Pravilnika o oddaji zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) – enofazni 
postopek 
 
Župan pri tej točki pove, da doslej na tem področju ni bilo nastavljenih ustreznih pravil – torej 
niso bili urejeni medsebojni odnosi – pri tem se osredotočamo na stavbna zemljišča in  
kmetijska zemljišča. Predlagani pravilnik vsebuje tudi pripadajoči cenik.  
 
Vsebino Pravilnika sta na svoji seji pregledala in podala svoje ugotovitve Statutarno pravna 
komisija in odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Predsednika Igor 
Adžič in Štefan Perša sta prisotnim podala podrobno poročilo iz svojih sej o tej točki dnevnega 
reda 
 
Alojz Forjan pove, da  v 18. členu 3. alineja ni zapisana pravilno – govora je namreč o tem, da tisti, 
ki ima v zakupu parcelo sedaj ima t.i. prednostno pravico za naprej. S tem se ne strinja, saj tako 
nimajo vsi enakih pravic za naprej. Odgovor na njegovo dilemo poda direktor občinske uprave, 
Venčeslav Smodiš.  
 
Roman Činč pa meni, da ideja v zvezi z grafično predstavitvijo premoženja občine za vse ni najbolj 
primerna. Predlaga, da se interesentom omogoči, da aktualne stvari s tega področja spremljajo 
preko ustreznega linka. Poleg lastništva občine bi naj bilo vidno tudi lastništvo KS-ov, saj ljudje to 
večkrat zamenjujejo.  
 
Po razpravi župan dr. Matej Gomboši, daje predlagano vsebino Pravilnika z cenikom na 
glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 14, PROTI: 3. 
 
Sklep št. 107/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti Občine Beltinci v 
najem (zakup) v predlagani vsebini z vključeno spremembo pri ceniku za stavbna zemljišča 
– v prilogi pravilnika iz dopolnitvijo – dodatnim členom o obveznosti poročanja o sklenjenih 
najemnih in zakupnih pogodbah. 
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AD 8 - Odločitev o višini oprostitve plačila avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v 
šolskem letu 2011/2012 
 
Uvodno obrazložitev pri tej točki dnevnega reda poda župan dr. Matej Gomboši.  
Občinski svet Občine Beltinci kot ustanovitelj OŠ Beltinci vsako leto odloča o tem, koliko sredstev 
bo namenil za sofinanciranje prevoz otrok z avtobusom (na relaciji manj kot 4 km), več kot 4 km 
namreč mora občina že po zakonu sofinancirati oz. plačati.  
 
Na koordinaciji in na vseh delovnih telesih, kjer je bilo sodelovanje zelo transparentno in 
pozitivno, kot je župan v nadaljevanju povedal, je še dodal, da je to področje obravnaval tudi 
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 
 
Slavko Petek, predsednik omenjenega odbora poda ugotovitve in sprejeti sklep na seji odbora.  
 
Srečko Horvat  sprašuje, ali se nanaša višina sofinanciranja samo za otroke, ki se vozijo v OŠ 
Beltinci, kako pa je z otroki iz Dokležovja, ki se vozijo v OŠ Bakovci. Kolikor mu je znano, bi tudi 
MO Murska Sobota morala zagotoviti tako sofinanciranje. Daje predlog, da se apelira na MO 
Murska Sobota s strani občinske uprave, da se 100 % prevoze tudi za dokležovske otroke, ki 
hodijo na OŠ Bakovci. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 108/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2011/2012 iz proračuna 
Občine Beltinci 100% financirajo  avtobusni prevozi učencev v Osnovno šolo Beltinci in 
nazaj  domov in to   iz vseh vasi v občini, iz katerih se ti avtobusni  prevozi vršijo. 
2. Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2011 naprej. 
 
 
AD 9 - Sprememba programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci 
 
 
Podrobno obrazložitev pri tej točki poda prisotnim župan dr. Matej Gomboši.  
 
Omenjeno spremembo programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci je na svoji seji obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe. Svoje ugotovitve ter predlog sklepa je podal predsednik 
Marjan Balažic.  
 
Predsednik komisije, ki jo je imenoval župan, Jože Ružič pa je prisotnim podal poročilo ter 
obrazložitev, zakaj je potrebno sprejeti spremembo programa ukrepov.  
 
Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal predlagani predlog sklepa na glasovanje. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 16, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 109/V: 
1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe predlagani program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Občini Beltinci z višino razpoložljivih sredstev za posamezne ukrepe 
in sicer za: 
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj. 
2. Višina sredstev 1. kvote znaša 50.000,00 evrov. 
3. S tem sklepom se razveljavi sprejeti Sklep Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-
01/2011-7-93/V z dne 30.06.2011. 
 
 
AD 10 - Obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 
 
Župan pri tej točki poda razloge za sprejem obvezne razlage 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. 
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Prisotni na njegovo izvajanje niso imeli pripomb in so se strinjali, da se predlagani sklep s strani 
občinske uprave sprejme oz. potrdi. 
 
Razprave pri tej točki ni  bilo, zato se izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 16 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0. 
 
Sklep št 110/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme obvezno razlago 2. in 5. alineje drugega odstavka 11. 
člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Ur. list RS št. 
40/2011, 41/2003, 47/2005, 78/2005, 102/2009 in 43/2011). 
 
 
S tem je bil dnevi red 9. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan in je župan dr. Matej 
Gomboši sejo zaključil ob 18.51 uri. 

 

 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej GOMBOŠI 


