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VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE 

JAVNE SLUŽBE 

 

 

 

 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

13. redne seje odbora, ki je bila v četrtek, dne 9. marca 2017 ob 18.00 uri v prostorih občinske 

uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2. 

 

Prisotni člani odbora:  Odsotni: 

1. Kociper Andrej-predsednik 1. Virag Marko – opravičen 

2. Rous Tomaž 2. Vrbančič Patricija – opravičen 

3. Maučec Miran  3. Žižek Štefan 

4. Žerdin Bojan 

5. Virag Martin 

4. Pintarič Martin 

  

      

Ostali prisotni: 

1. Milan Kerman, župan, 

2. Balažic Borut, višji svetovalec III, 

3. Trstenjak Tatjana, višja svetovalka II, 

4. Maroša Alenka, inšpektorica II. v MI, 

5. Petek Slavko, direktor OU Občine Beltinci, 

6. Cipot Franc, direktor CEROP d.o.o.. 

 

Predsednik odbora pozdravi vse navzoče.  

 

AD1) Ugotovitev navzočnosti  
 

Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 5 članov. Na ta način je 

odbor sklepčen in lahko začne z delom. Predsednik daje na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti. 

2. Sprejem zapisnika 12. redne seje odbora. 

3. Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva 

v Občini Beltinci za leto 2017. 

4. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v letu 2016. 

5. Seznanitev s Poslovnim načrtom (elaboratom) javnega podjetja Center za ravnanje z 

odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017. 

http://www.beltinci.si/


6. Podaja predloga za imenovanje člana in njegovega namestnika v skupščini javnega 

podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. 

7. Pobude in vprašanja. 

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD2)   Sprejem zapisnika 12. redne seje odbora 
 

Predsednik odbora predstavi zapisnik 12. Redne seje odbora teles z dne 13.12.2016 in ga deje 

v sprejem.  

 

Sklep št. 1/2017: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 12. 

Redne seje odbora z dne 13.12.2016. 

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

   

 

AD3) Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v Občini Beltinci za leto 2017 

 

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi 

Trstenjak Tatjana. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani odbora. Po zaključku razprave je 

bil sprejet sklep.  

 

Sklep št. 2/2017: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe Občinskega sveta 

Občine Beltinci je na svoji 13. seji dne 09.03.2017 sprejel sklep, da Občinskemu svetu 

Občine Beltinci predlaga, da  sprejme Program ukrepov za dodeljevanje finančnih 

spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci kot sledi; 

I.  

 

1) Za subvencije v gospodarstvo  se v letu 2017  iz proračunske postavke št. 

9044102140 – OU SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO razpišejo sredstva v 

višini 35.000,00 EUR kot sledi; 

a) Za ukrep; SPODBUJANJE ZAGONA IN RAZVOJA PODJETIJ NA 

OBMOČJU OBČINE BELTINCI se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini 

15.000,00 EUR; 

b) Za ukrep; SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN 

SAMOZAPOSLOVANJA se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini 

10.000,00_EUR; 

c) Za ukrep; SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ se v letu 2017 

razpišejo sredstva v višini  5.000,00 EUR; 

d) Za ukrep; SPODBUJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ 

se v letu 2017 razpišejo sredstva v višini 5.000,00 EUR. 

 

2) V kolikor v okviru sprejetih ukrepov za subvencioniranje iz proračunske 

postavke št. 9044102140 – OU SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO  predvidena 



sredstva za posamezen ukrep ne bodo v celoti porabljena, se preostanek teh 

sredstev lahko uporabi - prerazporedi za preostale sprejete ukrepe. 

 

II. 

 

1) Za spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva se v letu 2017 iz 

proračunske postavke št. 9044102141 – OU SUBVENCIJE –SOCIALNO 

PODJETNIŠTVO razpišejo sredstva v višini 15.000,00 EUR, pri čemer se; 

a)  za podukrep  INICIATIVE IN PILOTNI PROJEKTI razpišejo sredstva 

v višini 5.000,00_EUR,  

b)  za podukrep ZAGON IN RAST SOCIALNIH PODJETIJ pa sredstva v 

višini; 10.000,00 EUR. 

 

2) V kolikor v okviru proračunske postavke za spodbujanje razvoja projektov 

socialnega podjetništva v Občini Beltinci v letu 2017 predvidena sredstva za 

posamezen podukrep ne bodo v celoti porabljena, se preostanek teh sredstev 

lahko uporabi- prerazporedi za preostali podukrep. 

 

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD4)  Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata v letu 2016 

 

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi 

Maroša Alenka. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo Žerdin Bojan, Rous 

Tomaž. 

 

Ker je pri tej točki šlo le za seznanitev, glasovanja ni bilo. 

 

 

AD5) Seznanitev s Poslovnim načrtom (elaboratom) javnega podjetja Center za 

ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za leto 2017 

       

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi 

Cipot Franc. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo župan, Rous Tomaž, 

Kociper Andrej. 

 

Župan izpostavi problematiko ne sprejemanja direktnega odvoza večjih kosov odpadkov, npr. 

kmetijskih folij ipd. na CEROP. Cipot Franc pojasni, da to ne bi bil problem, če bi se občinski 

odlok spremenil v delu, da bi CEROP lahko sprejemal tovrsten odpadke s strani 

posameznikov iz naše občine. Sedaj pa jim občinski odlok to preprečuje.  

Po zaključku razprave je bil sprejet sklep.  

 

Sklep št. 3/2017: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil s  

Poslovnim načrtom (elaboratom) javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki 

Puconci d.o.o. za leto 2017. 

 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 



AD6) Podaja predloga za imenovanje člana in njegovega namestnika v skupščini 

javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 

 

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi 

župan. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo Žerdin Bojan, Maučec Miran, 

Kociper Andrej. Pojasnila podaja Trstenjak Tatjana. Po zaključku razprave je bil sprejet sklep.  

 

Sklep št. 4/2017: 

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 

Občinskemu svetu Občine Beltinci, da se za člana in njegovega namestnika v skupščini 

javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. za obdobje do izteka 

mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci, izvoljenih v mandatnem obdobju 

2014-2018, oziroma do imenovanja novega člana in namestnika v skupščini javnega 

podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. imenujeta; 

Milan Kerman, za člana skupščine, 

Tatjana Trstenjak, za namestnika člana skupščine. 
 

Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0 

 

 

AD7) Pobude in vprašanja 
 

Vprašanje Martina Viraga ali se ureja kataster odpadnih meteornih voda iz streh objektov v 

Občini Beltinci. Župan odgovori, da na tem področju velja direktiva in da Komuna d.o.o. v 

skladu z direktivo pripravlja omenjeni kataster. Hkrati pa omeni, da se v Sloveniji do sedaj na 

tem področju množično naj ne bi do delalo, razen po velikih mestih. 

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo.     

    
Odbor je zaključil sejo ob 19.55 uri. 

 

 

 

Zapisal: Predsednik odbora: 

Borut BALAŽIC mag. Andrej KOCIPER 

      

 

 

 

 

 

 


