OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA GOSPODARSTVO,
VARSTVO OKOLJA IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

Z A P I S N I K
14. redne seje odbora, ki je bila v četrtek, dne 6. aprila 2017 ob 19.00 uri v prostorih občinske
uprave občine Beltinci, Mladinska ulica št. 2.
Prisotni člani odbora:
1. Kociper Andrej-predsednik
2. Rous Tomaž
3. Maučec Miran
4. Virag Marko
5. Virag Martin
6. Žižek Štefan
7. Pintarič Martin
8. Vrbančič Patricija

Odsotni:
1. Žerdin Bojan – opravičen

Ostali prisotni:
1. Milan Kerman, župan,
2. Balažic Borut, višji svetovalec III,
3. Ela Horvat; direktorica ZTK Beltinci,
4. Drago Dervarič; direktor podjetja Saubermacher – Komunala d.o.o.,
5. Janez Senica; direktor Komune Beltinci d.o.o.
Predsednik odbora pozdravi vse navzoče.
AD1) Ugotovitev navzočnosti
Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 6 članov. Na ta način je
odbor sklepčen in lahko začne z delom. Predsednik daje na glasovanje naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev navzočnosti.
Sprejem zapisnika 13. seje odbora.
Seznanitev z Letnim poročilom Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2016.
Podaja soglasja k Programu dela in h kadrovskemu načrtu ZTK Beltinci za leto 2017.

5. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Beltinci za leto 2017, s
poročilom o delu za leto 2016 in potrditev cen.
6. Obravnava in sprejem Letnega poročila Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci
d.o.o. za leto 2016.
7. Obravnava in potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode v Občini Beltinci za obdobje 2017 - 2020.
8. Obravnava in potrditev cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev z greznicami in MKČN za
območje Občine Beltinci.
9. Pobude in vprašanja.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0

AD2) Sprejem zapisnika 13. redne seje odbora
Predsednik odbora predstavi zapisnik 13. Redne seje odbora teles z dne 09.03.2017 in ga deje
v sprejem.
Sklep št. 5/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 13.
Redne seje odbora z dne 09.03.2017.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0
AD3) Seznanitev z Letnim poročilom Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto
2016
Seji odbora se pridruži Virag Marko. Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z
vabilom. Točko dnevnega reda predstavi Ela Horvat. V razpravi so sodelovali Maučec Miran,
Pintarič Martin, Virag Martin. Pojasnila daje Ela Horvat. Med razpravo se odboru pridruži
Rous Tomaž. Po zaključku razprave je bil sprejet sklep.
Sklep št. 6/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil z
Letnim poročilom Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2016.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0; Virag Martin ni glasoval.
AD4) Podaja soglasja k Programu dela in h kadrovskemu načrtu ZTK Beltinci za leto
2017
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi Ela
Horvat. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo Pintarič Martin, Virag
Martin, Maučec Miran. Pojasnila daje Ela Horvat. Po zaključku razprave je bil sprejet sklep.

Sklep št. 7/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da poda soglasje k Programu dela in h kadrovskemu
načrtu ZTK Beltinci za leto 2017
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0

AD5)

Obravnava Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v
Občini Beltinci za leto 2017, s poročilom o delu za leto 2016 in potrditev cen.

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
Dervarič Drago in hkrati daje pojasnila. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi
sodelujejo Pintarič Martin, Žižek Štefan, Kociper Andrej. Po zaključku razprave je bil sprejet
sklep.
Sklep št. 8/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci da sprejme
Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
I.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki ga opravlja podjetje
Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. so naslednje:
Zbiranje določenih vrst komunalnih Cene v EUR/kg
odpadkov:
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
0,09812 EUR
2. Zbiranje bioloških odpadkov
0,08775 EUR
V cene ni vključen 9,5 % DDV.
II.
Občinski svet potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Beltinci za
leto 2017.
III.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Sklep stopi v
veljavo z naslednjim dnem po sprejemu, cene storitev pa se uporabljajo od začetka
naslednjega meseca po mesecu potrditve, to je od __________
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0

AD6)

Obravnava in sprejem Letnega poročila Komune, javnega komunalnega
podjetja Beltinci d.o.o. za leto 2016

Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
Senica Janez. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo Žižek Štefan, Virag
Martin. Virag Marko predlaga dopolnitev predlaganega sklepa.
Sklep št. 9/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci v sprejem letno poročilo Komune, javnega
komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. za leto 2016 v predloženi vsebini in obliki. Družba
uporabi bilančni dobiček za investicije ter upravljanje in razvoj dejavnosti. Direktorju
in nadzornemu svetu se za leto 2016 podeli razrešnica.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 0; Virag Marko ni glasoval.
AD7) Obravnava in potrditev Programa odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Beltinci za obdobje 2017 - 2020
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
Senica Janez. Predsednik daje točko v razpravo. Razprave ni bilo. Po predstavitvi točke je bil
sprejet sklep.
Sklep št. 10/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Beltinci za obdobje 2017 - 2020, z datumom
izdelave november 2016.
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0
AD8) Obravnava in potrditev cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev z
greznicami in MKČN za območje Občine Beltinci.
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
Senica Janez. Predsednik daje točko v razpravo. V razpravi sodelujejo Virag Marko, Pintarič
Martin, Maučec Miran, Kociper Andrej. Pojasnila podaja Senica Janez in župan. Po razpravi
je bil sprejet sklep.
Sklep 11/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci da sprejme
SKLEP O POTRDITVI CEN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN
PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI BELTINCI IN STORITEV Z
GREZNICAMI IN MKČN

I.
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje cene storitev na področju gospodarske javne službe –
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v višini, kot je prikazana v
Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
varstva okolja - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve z
greznicami in MKČN za območje Občine Beltinci, ki ga je izdelala KOMUNA, JAVNO
KOMUNALNO PODJETJE Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, z datumom
izdelave 31.03.2017.
II.
Potrdijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (v cene ni vključen
DDV);
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:


Cena odvajanja: 0,2831 EUR/m3;



Cena omrežnine: 5,9687 EUR/DN</=20/MESEC (brez subvencije);



Cena omrežnine: 1,3367 EUR/DN</=20/MESEC (s subvencijo).

2. Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin


Cena čiščenja: 0,6490 EUR/m3;



Cena omrežnine: 7,7689 EUR/DN</=20/MESEC (brez subvencije);



Cena omrežnine: 2,4384 EUR/DN</=20/MESEC (s subvencijo).

3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami


Cena povezana z greznicami oz. MKČN: 0,3834 EUR/m3;



Cena omrežnine: 3,9130 EUR/DN</=20/MESEC.
III.

Nove cene pričnejo veljati in se uporabljati s 01.05.2017.
Glasovanje: ZA: 7, PROTI: 1
Sklep 12/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci da sprejme

SKLEP O SUBVENCIJI CENE OMREŽNINE ODVAJANJA KOMUNALNE
ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN
I.
1. Za ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne
vode z javnih površin se določi splošna subvencija v višini 78,00 % cene
najemnine.
2. Znesek subvencije omrežnine znaša 4,6320 EUR za nazivni premer vodomera DN
</ = 20.
3. Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin, upoštevaje subvencijo znaša; 1,3367 EUR/DN</= 20/MESEC
(BREZ DDV).
II.
Sredstva za subvencioniranje se zagotovijo v Proračunu Občine Beltinci.
III.
Upravičenci do subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
IV.
Ta sklep prične veljati in se uporabljati s 01.05.2017.
Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0
Sklep 13/2017:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci da sprejme
SKLEP O SUBVENCIJI CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE
ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN
I.
1. Za ceno omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne
vode z javnih površin se določi splošna subvencija v višini 78% cene najemnine.
2. Znesek subvencije omrežnine znaša 5,3305 EUR za nazivni premer vodomera
DN </ = 20.
3. Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin, upoštevaje subvencijo znaša; 2,4384 EUR/DN</= 20/MESEC

(BREZ DDV).
II.
Sredstva za subvencioniranje se zagotovijo v proračunu Občine Beltinci.
III.
Upravičenci do subvencije cene omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin so gospodinjstva ali izvajalci
nepridobitnih dejavnosti.
IV.
Ta sklep prične veljati in se uporabljati s 01.05.2017.

Glasovanje: ZA: 8, PROTI: 0
AD9) Pobude in vprašanja
Pobud in vprašanj ni bilo.
Odbor je zaključil sejo ob 21.30 uri.

Zapisal:
Borut BALAŽIC

Predsednik odbora:
mag. Andrej KOCIPER

