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IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

 

Zapisnik 5. redne seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 23. 07. 2015 ob 19:00 

v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci 
 

Prisotni člani: predsednik Marjan Zver, podpredsednik Vilijem Horvat, Dejan Jakob, Jožef 

Erjavec, Andrej Kociper, Martin Duh, Martin Virag, Boštjan Zver. 

Ostali prisotni: Predstavnica podjetja ZEU Murska Sobota – Tadeja Madjar Stanjko, referent za 

okolje in prostor - Boštjan Čolig. 

 

Dnevni red:    

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje odbora, 

2. Potrditev stališča do pripomb – OPPN za stanovanjsko naselje »za ogradi« v Beltincih, 

3. Pobude in vprašanja. 

 

V uvodu predsednik Marjan Zver, pozdravi vse prisotne in ugotovi, da je odbor sklepčen.  

 

AD 1) 

Predsednik predlaga dnevni red in povpraša če želi kdo k predlaganemu dnevnemu redu kaj 

dodati. Pripomb ni bilo, zato predlaga v sprejem sklep št. 16. : Dnevni red 5. redne seje se 

sprejme. 

ZA: 7, PROTI: 0 

 

Obenem predlaga v sprejem zapisnik 4. redne seje odbora in vpraša če kdo ima pripombo na 

zapisnik, pove pa, da na zadnjo sejo OS  ni bil predlagan sklep občinskemu svetu, ki ga je sprejel 

sam odbor na 4. seji, da se naj ob nadzorih pri gradbenih delih in investicijah občine, uvede tudi 

super nadzor, ki bo nadziral nadzornika in neodgovornost nadzora.   

Drugih pripomb ni bilo. 

 

Predsednik predlaga v potrditev zapisnik 4. redne seje odbora sklep št. 17: Zapisnik 4. redne 

seje odbora se sprejme. 

ZA: 7, PROTI: 0 

 

Med drugim na sejo odbora pride še njen član Martin Virag. 

 

AD 2) 

Predsednik preide k drugi točki dnevnega reda, k predlogu potrditve stališča do pripomb – 

občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje »za ogradi« v Beltincih – ena 

obravnava. 

http://www.beltinci.si/


 

Preda besedo predstavnici ZEU Murska Sobota, ga. Tadeji Madjar Stanjko, ki pove da je ob javni 

razgrnitvi predloga podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »za ogradi« v 

Beltincih bilo podanih deset pripomba in da je na podlagi poslovnika potrebno potrditi stališče do 

pripomb na sam OPPN – »za ogradi« v Beltincih. 

Obenem razloži posamezno pripombo in z njihove strani podano stališče do posamezne pripombe. 

Pove še, da so pripombe bile v večji meri upoštevane v koliko je bilo to zakonsko in smiselno 

dopustno in da bo na omenjenem območju OPPN-ja dopustna gradnja stanovanjskih objektov v 

manjšem delu pa se ob sami gradnji stanovanjskega dela lahko uredi tudi kakšna tiha obrt. 

 

Predsednik je po obrazložitvi predlagal razpravo. 

 

Martin Duh sprašuje kako je z lastništvom in njeno delitvijo v samem območju omenjenega 

OPPN-ja »za ogradi v Beltincih, in kako je z samim zemljiščem po katerem bodo potekale 

predlagane javne površine – ceste. 

Odgovori Boštjan Čolig, ki pove da se na območjih sprejetih OPPN-jev ureja razdelitev zemljišč 

znotraj tega območja z pogodbeno komasacijo, določen procent površin od vseh lastništev pa gre 

seveda za javne površine – ceste. 

 

Srečko Horvat sprašuje kako je z onemogočanjem glede gradnje hale za tiskarske namene 

lastnika zemljišča v omenjenem območju g. Srečka Kavaša. 

Odgovori Boštjan Čolig, da v večji meri ne vidi problema izgradnje neke manjše hale, ki bi 

predstavljala 49 % površine stanovanjskih prostorov. 

 

Predsednik predlaga v potrditev predlog stališča do pripomb na predlog občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »za ogradi« v Beltincih, sklep št. 18: Predlagan v 

sprejem predlog stališča do pripomb na predlagan občinski podrobni prostorski načrt za 

stanovanjsko naselje »za ogradi« v Beltincih. Predlog se sprejme. 

ZA: 8, PROTI: 0 

 

AD 3) 

V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja: 

 

- Martin Virag ravno tako predlaga super nadzor nad investicijami občine Beltinci, 

- Podpredsednik Vilijem Horvat ravno tako predlaga super nadzor, 

- Martin Duh predlaga, da se ob zadnjem neurju in toči, ki je bila prisotna ter poškodovanju 

poljščin in ostalega s strani občinske uprave ali komisije ni popisovalo škode, ki je nastala 

zaradi tega. Predlaga sestavo in potrditev komisije za ta namen in popis škode ob vsakem 

podobnem neurju, že zaradi morebitnih olajšav, ki bi se zakonsko ali kako drugače lahko 

uveljavljale za same oškodovance. 

 

Predsednik Marjan Zver se vsem prisotnim zahvalita za sodelovanje in sejo zaključi. 

 

Seja je bila zaključena ob 19:50 uri. 

 

Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig      Predsednik: Marjan Zver 


