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JAVNE SLUŽBE 

 

 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

4. redne seje odbora, ki je bila v ponedeljek, dne 16. novembra 2015 ob 19.00 uri v prostorih 

občinske uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2. 

 

Prisotni člani odbora:     Odsotni: 

1. Kociper Andrej-predsednik   1. Leon Antolin 

2. Maučec Miran     2. Majc Suzana         

3. Rous Tomaž     4. Žižek Štefan 

5. Virag Marko 

4. Vrbančič Patricija  

6. Pintarič Martin 

 

Ostali prisotni: 

 

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

 

Predsednik odbora pozdravi vse navzoče, ugotavlja, da je odbor sklepčen in predlaga 

naslednji dnevni red:  

 

1. Ugotovitev navzočnosti. 

2. Sprejem zapisnika 3. redne seje odbora. 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno 

opremo za Občine Beltinci. 

4. Predlog pravilnika o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno 

komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci.  

6. Pobude in vprašanja. 

 

 

AD1) Ugotovitev navzočnosti  
 

Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 6 članov, tako da je odbor 

sklepčen. Dnevni red daje na glasovje.  

 

Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0 

http://www.beltinci.si/


AD2)  Sprejem zapisnika 3. redne seje odbora   

 

Predsednik odbora predstavi zapisnik 3. redne seje odbora in ga daje v sprejem. 

 

Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0 

   

 

AD3)  Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

komunalno opremo za Občine Beltinci. 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. V razpravi so sodelovali: Kociper 

Andrej, Pintarič Martin, Virag Marko, Maučec Miran. 

 

Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog odloka: 

 

Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0        

 

 

AD4) Predlog pravilnika o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno 

komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci 

 

Gradivo za to točko so člani odbora prejeli s sklicem seje. V razpravi so sodelovali vsi 

prisotni člani odbora. 

 

Po končani razpravi je dal predsednik odbora na glasovanje predlog pravilnika: 

 

Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0        

 

 

AD5) Pobude in vprašanja 

 

Pintarič Martin vpraša na kakšen način in po kakšni ceni se bo v prihodnje obračunavalo 

odvodnjavanje meteornih voda iz streh hiš v mešan kanalizacijski sistem v naselju Beltinci. 

Namreč v preteklosti je s strani direktorja Komuna d.o.o., g. Senica Janeza dobil navodilo, da 

naj greznico zasipa in je v ta namen več ne uporablja. V prihodnje pa naj bi Občina Beltinci 

za odvodnjavanje teh vodá zaračunavala določen strošek. Predlog je, da se na naslednjo sejo 

odbora pokliče g. Senico Janeza, ki bo na to vprašanje podal odgovor. 

 

Rous Tomaž izpostavi, da še vedno obstajajo določene nejasnosti na področju socialnega 

podjetništva in pove, da mu je bilo obljubljeno, da se na to temo sestane s pravno službo 

Občine Beltinci, ter da upa da se bo to v najkrajšem možnem času tudi zgodilo. 

 

Pintarič Martin izpostavi neenakost med občani, in sicer postavlja vprašanje na kakšni osnovi 

»Komunala Beltinci« plačuje Romom odvoz smeti, medtem ko si ostali občani le-to morajo 

plačevati sami. Hkrati predlaga, da naj občina sprejme »odlok« po katerem bi moralo vsako 

gospodinjstvo v občini imeti tudi kanto za biološke odpadke. 

      

Drugih pobud in vprašanja ni bilo.    

 



Odbor je zaključil sejo ob 20.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisal: Predsednik odbora: 

Borut BALAŽIC mag. Andrej KOCIPER 

      

 

 

 

 

 

 


