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
7. redne seje odbora, ki je bila v sredo, dne 04. maja 2016 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. Vrbančič Patricija
4. Žižek Štefan
5. Virag Marko
6. Maučec Miran

Odsotni:
1. Leon Antolin
2. Majc Suzana
3. Pintarič Martin

Ostali prisotni:
1. Kerman Milan, župan Občine Beltinci,
2. Balažic Borut, višji svetovalec III za komunalno in drugo infrastrukturo,
3. Trstenjak Tatjana, višja svetovalka II,
4. Horvat Elica, direktorica ZTK Beltinci,
5. Dervarič Drago, direktor podjetja Saubermacher-Komunala d.o.o.,
6. Senica Janez, direktor javnega podjetja Komuna d.o.o.,
7. Činč Štefan, računovodja Občine Beltinci
Predsednik odbora pozdravi vse navzoče. Predsednik ugotavlja, da je odbor sklepčen in da
lahko začne z delom.
AD1) Ugotovitev navzočnosti
Predsednik odbora ugotavlja, da je od 9 članov odbora prisotnih 6 članov. Na ta način je
odbor sklepčen. Predlaga spremenjen dnevni red, in sicer da se pod točko 4 doda rebalans
proračuna za leto 2016, ostale točke dnevnega reda pa ostanejo iste, le da dobijo naslednje
zaporedne številke. Tak dnevni red daje na glasovanje:
1. Ugotovitev navzočnosti.

2. Sprejem zapisnika 6. redne seje odbora.
3. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Beltinci za leto 2016, s poročilom o delu za leto 2015.
4. Obravnava odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2016 v delu katerega
pokriva Odbor.
5. Obravnava in sprejem Letnega poročila poslovanja Javnega komunalnega podjetja
Komuna Beltinci d.o.o. v letu 2015.
6. Obravnava in potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitev z
greznicami in MKČN.
7. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci – 2. Obravnava.
8. Podaja soglasja k sistemizaciji delovnega mesta v ZTK Beltinci z nazivom Prodajalec
IV., šifra delovnega mesta: J034053.
9. Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva
v Občini Beltinci za leto 2016.
10. Pobude in vprašanja.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0

AD2) Sprejem zapisnika 6. redne seje odbora
Predsednik odbora predstavi zapisnik 6. redne seje odbora in ga daje v sprejem.
Sklep št. 4/2016:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe sprejme zapisnik 6.
redne seje.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0
AD3) Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Beltinci za leto 2016, s poročilom o delu za leto 2015
Gradivo za to točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov v Občini Beltinci za leto 2016, s poročilom o delu za leto 2015 predstavi direktor
podjetja Saubermacher-Komunala d.o.o., g. Drago Dervarič. V razpravi sodelujejo člani
odbora Andrej Kociper, Miran Maučec, Marko Virag in Štefan Žižek. Po razpravi daje
predsednik odbora na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 5/2016:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da potrdi cene predstavljene z Elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Beltinci za leto 2016.

Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0
AD4) Obravnava odloka o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2016
Vsebinski del rebalansa proračuna Občine Beltinci za leto 2016 predstavi župan Milan
Kerman, finančni del pa predstavi računovodja Štefan Činč. V razpravi sodelujeta Andrej
Kociper in Štefan Žižek. Pojasnila podajata župan Milan Kerman in računovodja Štefan Činč.
Po razpravi daje predsednik odbora na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 6/2016:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da potrdi odlok o rebalansu proračuna Občine
Beltinci za leto 2016, v točkah za katere je pristojen Odbor.
Glasovanje: ZA: 6, PROTI: 0
Po glasovanju je sejo odbora zapustil član odbora Žižek Štefan.
AD5) Obravnava in sprejem Letnega poročila poslovanja Javnega komunalnega
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v letu 2015
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Letno poročilo poslovanja Javnega
komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v letu 2015 predstavi direktor Janez Senica. V
razpravi sodelujeta Marko Virag in Miran Maučec. Pojasnila podaja direktor podjetja Janez
Senica. Po razpravi daje predsednik odbora na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 7/2016:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo poslovanja Javnega komunalnega
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. v letu 2015, v predloženi obliki in vsebini.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0
AD6) Obravnava in potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin
ter storitev z greznicami in MKČN
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
direktor javnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o., Janez Senica. V razpravi sodelujeta Andrej
Kociper in Patricija Vrbančič. Pojasnila podajata župan in direktor Komune Beltinci d.o.o.,
Janez Senica. Po razpravi daje predsednik odbora na glasovanje naslednje sklepe:
Sklep št. 8/2016:
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 – odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode z javnih površin ter storitve z greznicami in MKČN, ki ga je

izdelala Komuna, Javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., z datumom izdelave april
2016.
Glasovanje: ZA: 4, PROTI: 1
Sklep št. 9/2016:
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, v
predloženi obliki in vsebini.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0
Sklep št. 10/2016:
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, v
predloženi obliki in vsebini.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0

AD7) Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za turizem
in kulturo Beltinci – 2. Obravnava
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavoda za turizem in kulturo Beltinci – 2. Obravnava predstavita Tatjana Trstenjak in
direktorica ZTK Elica Horvat. Razprave ni bilo. Predsednik odbora je daje na glasovanje
naslednji sklep:
Sklep št. 11/2016:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga Občinskemu
svetu v sprejem Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v drugi obravnavi.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0

AD8) Podaja soglasja k sistemizaciji delovnega mesta v ZTK Beltinci z nazivom
Prodajalec IV., šifra delovnega mesta: J034053
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Točko dnevnega reda predstavi
direktorica ZTK Elica Horvat. V razpravi sodeluje Miran Maučec. Pojasnila sta podali
Tatjana Trstenjak in Elica Horvat. Po razpravi daje predsednik odbora na glasovanje naslednji
sklep:

Sklep št. 12/2016:
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci, da poda soglasje k sistemizaciji delovnega mesta v
Katalogu delovnih mest z opisi del in nalog Zavoda za turizem in kulturo Beltinci z
nazivom PRODAJALEC IV., šifra delovnega mesta: J034053.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0
AD9) Sprejem programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2016
Gradivo za točko so člani odbora prejeli skupaj z vabilom. Program ukrepov za dodeljevanje
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2016 predstavi Tatjana
Trstenjak. V razpravi sodelujejo vsi prisotni člani odbora. Po razpravi daje predsednik odbora
na glasovanje naslednji sklep:
Sklep št. 13/2016:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe predlagani Program ukrepov za dodeljevanje finančnih
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci kot sledi;
I.
1) Za subvencije v gospodarstvo se iz proračunske postavke št. 9044102140 – OU
SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO v letu 2016 razpišejo sredstva kot sledi;
a) Za ukrep; SPODBUJANJE ZAGONA IN RAZVOJA PODJETIJ NA
OBMOČJU OBČINE BELTINCI se v letu 2016 razpišejo sredstva v višini
15.000,00 EUR;
b) Za ukrep; SPODBUJANJE ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST IN
SAMOZAPOSLOVANJA se v letu 2016 razpišejo sredstva v višini
10.000,00 EUR;
c) Za ukrep; SPODBUJANJE PROJEKTOV INOVACIJ se v letu 2016
razpišejo sredstva v višini 5.000,00 EUR;
d) Za ukrep; SPODBUJANJE PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI PODJETIJ
se v letu 2016 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 subvencije v gospodarstvo se iz proračunske postavke št. 9044102141 – OU
SUBVENCIJE –SOCIALNO PODJETNIŠTVO v letu 2016 za ukrep;
SPODBUJANJE RAZVOJA PROJEKTOV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
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 sprejetega ukrepa Spodbujanje razvoja projektov socialnega
podjetništva v Občini Beltinci v letu 2016 predvidena sredstva za posamezen
podukrep ne bodo v celoti porabljena, se preostanek teh sredstev lahko uporabiprerazporedi za preostali podukrep.
Glasovanje: ZA: 5, PROTI: 0
AD10) Pobude in vprašanja
Tomaž Rous postavi vprašanje kdaj se namerava asfaltirati pločnik mimo vrtca Beltinci.
Župan mu odgovori, da se bo to izvedlo letos, in sicer v kratkem času.
Marko Virag opozori na problematiko stalno odsotnih članov odbora. Pri tem predsednik
odbora prosi župana, da naj omenjeno problematiko izpostavi na seji Občinskega sveta.
Hkrati pa naj politične stranke poskrbijo za zamenjavo stalno odsotnih svojih članov z novimi
člani v odboru.
Miran Maučec vpraša v kateri fazi je priprava OPPN za naselje Gančani. Tatjana Trstenjak
mu pojasni, da je trenutno priprava OPPN-ja v javni razpravi.
Drugih pobud in vprašanj ni bilo.
Odbor je zaključil sejo ob 22.41 uri.

Zapisal:
Borut BALAŽIC

Predsednik odbora:
mag. Andrej KOCIPER

