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Zapisnik 6. redne seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 13. 10. 2015 ob
19:00 v sejni sobi Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci
Prisotni člani: predsednik Marjan Zver, podpredsednik Vilijem Horvat, Dejan Klemenčič, Dejan
Jakob, Jožef Erjavec, Martin Duh, Martin Virag.
Ostali prisotni: referent za okolje in prostor - Boštjan Čolig.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje odbora,
2. Predlog Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v
Beltincih,
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko naselje v Ižakovcih.
4. Razno.
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.19. : Dnevni red 6. redne seje se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0
Obenem predlaga v sprejem zapisnik 5. redne seje odbora in vpraša če kdo ima pripombo na
zapisnik.
Pripomb ni bilo.
Predsednik predlaga v potrditev zapisnik 5. redne seje odbora sklep št. 20: Zapisnik 5. redne seje
odbora se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0
AD 2)
Predsednik preide k drugi točki dnevnega reda, k predlogu Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v Beltincih – 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
za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v
Beltincih izbrano podjetje ZEU, družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana
5, 9000 Murska Sobota, ter na podlagi veljavne zakonodaje o prostorskem načrtovanju je bil
objavljen sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za

stanovanjsko naselje »Za ogradi« v Beltincih, 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 je
bilo podanih 10 predlogov, pripomb in na katera so bila na občinskem svetu tudi sprejeta stališča do
pripomb ki jih je predhodno pripravil izdelovalec OPPN-ja. 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 »Za ogradi« v
Beltincih:
Razprave ni bilo.
Predsednik predlaga v potrditev predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
stanovanjsko naselje »Za ogradi« v Beltincih, sklep št. 21: Predlagan v sprejem predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Za ogradi« v Beltincih.
Predlog se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0
AD 3)
Predsednik preide k tretji točki dnevnega reda, k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih – ena
obravnava.
Preda besedo Boštjanu Čoligu, ki pove, da je Občina je dne 3.7.2015 sprejela Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih (Ur.l. RS št. 48/2015). Kmalu
po sprejetju tega odloka je bilo ugotovljeno neskladje glede obstoječih grajenih struktur v podenoti
urejanja S4. Zato želi občina z ustreznim, kratkim postopkom, odpraviti to neskladje. Sprejemanje
akta po kratkem postopku skladno Zakonom o prostorskem o prostorskem načrtovanju pomeni, da
se v postopku njegove priprave ne pridobiva smernic in mnenj ter ne izvede javne razgrnitve z
javno obravnavo, ker taka sprememba ne zadeva nobenega nosilca urejanja prostora. Predlog
spremembe prostorskega akta mora občina z obrazložitvijo javno objaviti na oglasni deski in v
svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času mora biti javnosti omogočeno podajanje pripomb na
objavljeno gradivo. Predlagana sprememba in dopolnitev odloka se nanaša le na oblikovanje objektov
(sprememba višinskih gabaritov), v podenoti urejanja S4, znotraj katere se nahajajo obstoječe grajene
strukture. V območju podenote urejanja se nahaja več obstoječih objektov grajenih pred sprejetjem
tega odloka. Eden od obstoječih objektov (na parceli št. 1308/5, k.o. Ižakovci) ima ravno streho in
etažnost P+1. V Odloku je v obravnavani podenoti dovoljena gradnja objektov dveh etaž, do P+M,
z vsemi vrstami streh. Pri objektih z ravno streho ni mansarde. Po tem določilu tako ni možna
gradnja dveh etaž nad terenom za objekte z ravno streho kot je to možno pri objektih z drugo obliko
strehe. To nakazuje na neskladje v odloku. Ker gre za zatečeno stanje in ker se nesmiselno ločuje
objekte po dovoljeni etažnosti glede na različno obliko strehe, se predlaga odprava napake in sicer v
spremembo etažnosti P+1.
Spreminja se samo besedilni del odloka in sicer peti odstavek 9.člena.
Nadalje je podpredsednik odprl razpravo glede samega sprejemanja sprememb in dopolnitev
OPPN-ja v Ižakovcih:
Razprave ni bilo.
Predsednik predlaga v potrditev predlog Odloka spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih, sklep št. 22: Predlagan v
sprejem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem

načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih. Predlog se sprejme.
ZA: 7, PROTI: 0
AD 4)
V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja:
Klemenčič Dejan:
- prosi odgovore na vprašanja iz prve seje odbora,
- prosi odgovor glede sanacijo pomanjkljivosti pri izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci,
- predlaga preverbo začetke naselja Ižakovci, ki se na relaciji lokalne ceste Dokležovje
Ižakovci ponavljajo, ampak za farmo Nemščak in zaselkom Nemščak v smeri proti naselju
Ižakovci ni znaka za konec naselja Ižakovci,
- omenja, da na novozgrajenem zavarovanem prehodu čez železniško progo na lokalni cesti
Dokležovje – Ižakovci ni zgrajenega varnega prehoda za kolesarje in pešce,
- sprašuje kako je z obvozno cesto pri podjetju Aluvar v Gančanih,
- sprašuje glede podaje mnenj na osnutek »Biosfere reke Mure« in pravi da bi se glede tega
bilo potrebno pridobiti podrobne informacije, kako bo sprejem tega v samem območju
Biosfere reke Mure in kako je z določenimi omejitvami ki bi bile posledica sprejema
omenjenega,
- predlaga da se naj poskuša uskladiti in racionalizirati prevoze otrok v šolo in iz nje,
- glede prevozov velikih traktorjev na traktorski stezi na relaciji Beltinci – Murska Soboto
predlaga omejitev omenjenih prevozov z osno obremenitvijo.
Marjan Zver:
- prosi za pisni odgovor župana Občine Beltinci, na podlagi sprejetega sklepa odbora za super
nadzor,
- prosi pisni odgovor iz katerega razloga se v sklopu izgradnje pločnika skozi naselje Ižakovci
ni naredil pločnik pri okrepčevalnici »Maži bar« v Ižakovcih.
Martin Virag:
- predlaga da se glede sprejemanja »Biosfere reke Mure« povpraša predstavnika iz naše
regije, ki bi naj bil g. Damjana Jaklin.
Jakob Dejan:
- prav tako omenja »Biosfero reke Mure« in pravi da bi zaradi sprejema omenjenega lahko
ogrozili zajem namakanja za kmetijska zemljišča na območju Občine Beltinci.
Erjavec Jožef:
- omenja problem traktorskih stez na relaciji Beltinci – Murska Sobota, saj promet z velikimi
traktorji na sami traktorski in kolesarski stezi zelo ogrožajo kolesarje na sami stezi, predlaga
neko rešitev.
Predsednik Marjan Zver se vsem prisotnim zahvalita za sodelovanje in sejo zaključi.
Seja je bila zaključena ob 20:10 uri.
Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig l.r.

Predsednik: Marjan Zver l.r.

