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Zapisnik 7. redne seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je bila 17. 11. 2015 ob
18:00 v mali 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, Boštjan Zver, Andrej Kociper.
Ostali prisotni: referent za okolje in prostor - Boštjan Čolig, višja svetovalka II – Tatjana Trstenjak.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje odbora,
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Beltinci,
3. Predlog Pravilnika o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno
infrastrukturo v Občini Beltinci,
4. Pobude in vprašanja.
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.23. : Dnevni red 7. redne seje se sprejme.
ZA: 9, PROTI: 0
Obenem predlaga v sprejem zapisnik 6. redne seje odbora in vpraša če kdo ima pripombo na
zapisnik.
Pripomb ni bilo.
Predsednik predlaga v potrditev zapisnik 6. redne seje odbora sklep št. 24: Zapisnik 6. redne seje
odbora se sprejme.
ZA: 9, PROTI: 0
AD 2)
Predsednik preide k drugi točki dnevnega reda, k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za komunalno opremo za območje Občine Beltinci – ena obravnava.
Preda besedo Tatjani Trstenjak, ki obrazloži sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
komunalno opremo za območje Občine Beltinci.
Nadalje je podpredsednik odprl razpravo glede samega sprejemanja Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero

komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci:
Razprava:
Klemenčič Dejan:
- je mnenja da je 5 % pribitka za plačilo nad 12 obrokov nekam pravilna,
- omenja, da bi bilo potrebno ob priključitvah na priključke javne komunalne infrastrukture
vpisovati služnosti, katere bi se tudi notarsko overile in vpisale v zemljiško knjigo,
- predlaga še da bi se morala komunalni prispevek pobirati Komuna javno komunalno
podjetje Beltinci.
Kociper Andrej:
- pove da je imel Odbor za gospodarstvo pomisleke glede 5 % pribitka in da ni enotne
metodologije obračunavanja,
Horvat Vilijem:
- da pri obročnem plačilu pri zamujanju z plačili pri drugih javnih ustanovah (FURS) dobiš
poračunane obresti,
- sprašuje ali je ob neplačevanju obrokov po pogodbi o obročnem plačilu možen odklop od
posamezne komunalne infrastrukture (kanalizacija, voda), (odgovor- Tatjana Trstenjak, pred
odklopom se uporabijo vse pravne možnosti izterjave, še posebej pri vodi so neke zakonske
določbe tako, da sam odklop ni možen kar tako),
Duh Martin:
- pove da se strinja z predlogom glede obročnega plačila komunalnega prispevka na 36.
obrokov,
Zver Marjan:
- predlaga in je mnenja, da se bo odlok moral spremeniti v tej meri, da se bo tudi rešilo
nerešene zadeve o plačilu komunalnega prispevka predvsem kanalizacije za nazaj,
- dejstvo neplačila komunalnega prispevka ob podpisu pogodbe o obročnem plačilu, bodo
izvršbe na denarna, premična in nepremična premoženja,
Predsednik predlaga v potrditev predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Beltinci, sklep št. 25: Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine
Beltinci v sprejem predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za
območje Občine Beltinci. Predlog se sprejme.
ZA: 9, PROTI: 0
AD 3)
Predsednik preide k tretji točki dnevnega reda, k predlogu sprejema Pravilnika o kriterijih za
obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci – ena
obravnava.
Preda besedo Tatjani Trstenjak, ki obrazloži predlagan sprejem Pravilnika o kriterijih za obročno
plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci.
Nadalje je podpredsednik odprl razpravo glede samega sprejemanja Pravilnika o kriterijih za
obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci:

Razprava:
Dejan Klemenčič:
- omenja samo, da se v bodoče v obrazložitvi gradiva naj bolj podrobno obrazloži za kaj se
gre.
Predsednik predlaga v potrditev predlog Pravilnika o kriterijih za obročno plačilo dajatev za
priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci, sklep št. 26: Odbor predlaga
Občinskemu svetu Občine Beltinci v sprejem predlog Pravilnika o kriterijih za obročno plačilo
dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci. Predlog se sprejme.
ZA: 9, PROTI: 0
V nadaljevanju sledijo odgovori na podana vprašanja in predloge iz prejšnjih sej, ki jih je zbral
Boštjan Čolig in obenem jih tudi prestavi odboru po posameznih vprašanjih. Pove da vseh
odgovorov na pobude in zastavljena vprašanja še ni podanih in bodo podana pisno po elektronski
pošti odbornikov ali do naslednje seje odbora.
Odbor na nekaj posameznih odgovorov na podana vprašanja in pobude ni ravno zadovoljen.
AD 4)
V nadaljevanju sledijo pobude in vprašanja:
Predsednik odbora predlaga v sprejem sklep, sklep št. 27: Odbor predlaga Občinskemu svetu
Občine Beltinci, da sprejeme sklep, da se na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta Občine
Beltinci s strani pripravljavcev podrobno obrazloži in razpravlja o sprejemanju predloga
Biosfernega območja Mura za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO, Programu
Človek in Biosfera. Predlog se sprejme.
ZA: 9, PROTI: 0
Klemenčič Dejan:
- predlaga, da občina v kolikor že izvaja zimsko službo na traktorskih – kolesarskih stezah,
naj tudi upravlja z omenjenimi stezami,
- sprašuje kdo dela nadzor nad izvajanjem del in upravljanja z lokalnimi in ostalimi cestami
(Cestno podjetje Murska Sobota),
- omenja, da Občinska uprava ni podala predlog na osnutek DPN-ja za železniško progo
Pragersko – Hodoš, za zavarovan prehod čez železniško progo pri prečkanju lokalne ceste
Ižakovci – Dokležovje,
Duh Martin:
- predlaga, da se preveri ali je cesta pri glavnem cevovodu – iztoku, ki se izteka v reko Muro
od čistilne naprave gozdna cesta,
- omenja tudi, da je omenjena gozdna cesta ob zadnjem spravilu lesa gozdarjev v precej
slabem stanju in predlaga da se preveri ali se na tej cesti že zaradi položene cevi pod njo
lahko vrši tak transport z tako težkimi tovori po njej,
- predlaga, da se preveri lastništvo zemljišč po kateri na novo poteka gozdna pot od broda
Melinci, na drugi strani reke Mure,
Martin Virag:
- sprašuje kdo je na Občini Beltinci prejel dokumentacijo glede sprejemanja predloga
Biosfernega območja Mura za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO,
Programu Človek in Biosfera.

Na koncu predsednik preide k priloženi pogodbi o poslovnem najemu gospodarske javne
infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe »Oskrba z pitno vodo Pomurja – Sistem B«, ki
pa ni na točki dnevnega reda.
Poda besedo Tatjani Trstenjak, da obrazloži nekatera dejstva predlagane pogodbe.
Odbor je enoten in se ne strinja z omenjeno pogodbo, ter posledično z podpisom take pogodbe, ter
predlaga, da se naj najde neka pravna rešitev o ne obvezi podpisa teke pogodbe ali o razdrtju
pogodbe, saj bi podpis omenjenega predstavljal katastrofalne posledice za naš vodovod in
posledično zvišanje cen storitev oskrbe s pitno vodo ter obstoj našega javnega komunalnega
podjetja.
Predsednik Marjan Zver se vsem prisotnim zahvalita za sodelovanje in sejo zaključi.
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.
Zapisnik zapisal: Boštjan Čolig l.r.

Predsednik: Marjan Zver l.r.

