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IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI 

 

 

Zapisnik 3. redne seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 05. 03. 2015 ob 18:00 

v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci 
 

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

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

Ostali prisotni: Podžupan Roman Činč, računovodja Štefan Činč, referent za okolje in prostor - 

Boštjan Čolig. 

 

Dnevni red:    

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje odbora, 

2. Občinski podrobni prostorski načrt za območje k.o. Melinci, 

3. Občinski podrobni prostorski načrt za območje k.o. Ižakovci, 

4. Proračun Občine Beltinci za leti 2015 in 2016, 

5. 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. 8. : Dnevni red seje se sprejme. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

Obenem predlaga v sprejem zapisnik 2. redne seje odbora in vpraša če kdo ima pripombo na 

zapisnik. Pripomb ni bilo. 

 

Predsednik predlaga v potrditev zapisnik 2. redne seje odbora sklep št. 9: Zapisnik 2. redne seje 

odbora se sprejme. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

AD 2) 

Predsednik v nadaljevanju preide k drugi točki dnevnega reda odbora k Predlogu Odloka o 

podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Melinci - ena obravnava. 

Preda besedo Boštjanu Čoligu, ki obrazloži način sprejema Odloka o podrobnem prostorskem 

načrtu in pove da na podlagi veljavnega Odloka o prostorsko ureditvenimi pogoji za območje 

Občine Beltinci (PUP) je na tem območju potrebna izdelava občinskega podrobnega prostorskega 

načrta, saj po veljavnem PUP ni možna gradnja novih objektov. Na podlagi podanih ponudb je bil 

http://www.beltinci.si/


za izdelavo OPPN-ja Lipovci Vzhod izbrano podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring 

d.o.o., ter na podlagi veljavne zakonodaje o prostorskem načrtovanju je bil objavljen sklep o 

pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za stanovanjsko 

naselje v Melincih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. Nadalje pove da so bile na osnutek 

OPPN pridobljene smernice pristojnih resorov ministrstev in ostalih, med drugim je bila tudi 30 

dnevna javna razgrnitev osnutka OPPN-ja, ter javna obravnava, na katero pa ni bilo podanih 

predlogov in pripomb. Izdelovalec OPPN-ja je na dopolnjen osnutek prejel tudi vsa pozitivna 

mnenja pristojnih resorov ministrstev in ostalih mnenje-dajalcev. 

 

Nadalje je podpredsednik odprl razpravo glede samega sprejemanja OPPN-ja Melinci. Na Predlog 

OPPN – Melinci ni bilo pripomb. 

 

Predsednik predlaga v potrditev predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za 

stanovanjsko naselje v Melincih - ena obravnava, sklep št. 10: Predlagam v sprejem Odlok o 

podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Melinci - ena obravnava. Predlog se 

sprejme. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

AD 3) 

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

občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje v Ižakovcih – ena obravnava. 

 

Preda besedo Boštjanu Čoligu, ki pove da je ob javni razgrnitvi predloga podrobnega 

prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Ižakovci bila podana ena pisna pripomba in da je na 

podlagi poslovnika potrebno potrditi stališče do pripomb na sam OPPN – Ižakovci. 

 

Predsednik je po obrazložitvi predlagal razpravo. Razprave v zvezi z predlagano potrditvijo 

stališča do pripomb na predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko 

naselje Ižakovci ni bilo. 

 

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

prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Ižakovcih, sklep št. 11: Predlagan v sprejem 

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

naselje v Ižakovcih. Predlog se sprejme. 

ZA: 9, PROTI: 0 

 

AD 4) 

Predsednik preide k četrti točki dnevnega reda in sicer k proračunu Občine Beltinci za leti 2015 

in 2016. 

Glede obrazložitve proračuna preda besedo računovodji Štefanu Činču, ki obrazloži spremembe 

proračuna na podlagi podanih predlogov in pripomb ki so bile podane v času javne razprave na 

predlagani osnutek proračuna Občine Beltinci za leti 2015 in 2016. 

 

Predsednik je po obrazložitvi računovodje predlagal razpravo glede proračuna Občine Beltinci za 

leti 2015 in 2016. 

Na dopolnjen osnutek proračuna Občine Beltinci za leti 2015 in 2016 imajo pripombe: 



Dejan Klemenčič: 

- Predlaga čim manjše plačilo vodarine in kanalščine za občane kot proračunski prihodek, 

- Ravno se ne strinja z dodatnima zaposlitvama, za katere so predlagana sredstva v proračunu 

in sicer ena dodatna zaposlitev za občino kot za eno zaposlitev za medobčinski inšpektorat, 

- Predlaga da bi bilo potrebno najti ravno tako rešitev glede plačila komunalnega prispevka za 

kanalizacijo za obstoječe hiše, ki še niso priklopljene na kanalizacijsko omrežje in da bi za 

obstoječe hiše moralo ostati znesek plačila priklopa cca 2000 EUR in da bo glede tega mogla 

biti politična odločitev in to čimprejšnja. Obenem ugotavlja da je to pereč problem, 

- Obenem ponovno predlaga za možnost rešitve glede obročnega plačila glede plačila priklopa 

na kanalizacijo za daljši čas, 

 

Jožef Erjavec: 

- Se strinja z predlogom Dejana Klemenčiča glede plačila komunalnega prispevka za 

obstoječe hiše za kanalizacijo v cca višini 2000 EUR. 

 

Martin Duh: 

- Pove da je plačilo cca 2000 EUR za kanalizacijo prevelik, čeravno je znesek za njihov 

priklop bil poravnan v tej višini in da naprej napoveduje, da se z predlaganim dopolnjenim 

osnutkom proračuna za Občino Beltinci za leti 2015 in 2016 ne bo strinjal in bo glasoval 

proti iz razloga nekaterih ne upoštevanj njihovih predlogov na sam osnutek proračuna. 

 

Obenem podžupan Roman Činč prav tako pove, da so pri kanalizaciji stvari zakomplicirane in jih 

bo potrebno v kratkem času rešiti, prav tako se temu pridružuje predsednik odbora Marjan Zver. 

 

Po končani razpravi predsednik predlaga v potrditev predloga v sprejem dopolnjen osnutek 

proračuna Občine Beltinci za leti 2015 in 2016, sklep št. 12: Odbor za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, se s postavkami, ki se nanašajo 

na področje odbora, v proračunih Občine Beltinci za leti 2015 in 2016, strinja in predlaga 

občinskemu svetu, da dopolnjena predloga sprejme. Obenem odbor predlaga Občinskemu svetu 

Občine Beltinci, da načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 

sprejme. Predloga se sprejmeta. 

ZA: 6, PROTI: 3 

 

AD 5) 

V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja: 

 

Pobud in vprašanj ni bilo. 

 

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

 

Seja je bila zaključena ob 19:15 uri. 

 

 

Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig         Predsednik: Marjan Zver 


