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SPOROČANJE STANJ VODOMERNEGA ŠTEVCA 
 

Mnogo uporabnikov se je poslužilo možnosti sporočanja stanja vodomernih števcev, s katerim se 

obračuna dejanska poraba porabljene vode in se izogne morebitnim poračunom, ki nastanejo ob 

enkratnem popisu vodomerov s strani popisovalcev.  

 

Stanja vodomernih števcev  nam lahko sporočate  

 

od 25. do zadnje dne v mesecu na  

stanje@komuna-beltinci.si  

ali  

po telefonu na številko 02 541 35 56 med 8.00 in 14.00 uro 

 

Stanja lahko sporočite: 

- od 25.05.2020 do 01.06.2020 (31.05.2020 je nedelja)  

- od 25.06.2020 do 30.06.2020 

- … 

in tako vse naslednje mesece v letu. 

Komuna Beltinci d.o.o.  

 

 
 
 
 
 
 

 

PREVZEM VREČ ZA ODPADNO EMBALAŽO 
 

Vezano na  sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19, bo spet možno prevzeti vreča za 

odpadno embalažo. Vreča lahko prevzamejo tista gospodinjstva, ki vreč v letu 2020 še niso prevzela 

in imajo v gospodinjstvu (črni) zaboj za ostale odpadke.  

 

Vreča se prevzamejo 

na lokaciji  

ZBIRNI CENTER BELTINCI 

 

v torek 12.05.2020 od 10.00 do 17.00 

in 

v četrtek 14.05.2020 od 10.00 do 17.00 

 

Prevzem vreč za odpadno embalažo po 14.05.2020 ne bo več možen. 

 

Komuna Beltinci d.o.o.  
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OPROSTITEV PLAČILA OMREŽNINE 

ZA OBDOBJE APRIL IN MAJ 2020 

 

 

Občinski svet Občine Beltinci je na svoji 1. izredni seji dne, 10.04.2020 sprejel sklep, s katerim se v 

okviru ukrepov za blažitev posledic pandemije COVID-19  vse uporabnike na območju Občine Beltinci 

za meseca april 2020 in maj 2020 oprosti plačilo  

- omrežnine za vodarino; 

- omrežnine za odvajanje odplak; 

- omrežnine za čiščenje odplak.  

Komuna Beltinci d.o.o.  

 

 

POSLOVANJE GOTOVINSKE BLAGAJNE 

 NA SEDEŽU PODJETJA KOMUNA BELTINCI D.O.O. 

 

Obveščamo vas, da bo 11.05.2020 ponovno začela poslovati gotovinska blagajna na sedežu podjetja 

Komuna Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci in sicer po naslednjem urniku: 

 

DAN DELOVNI ČAS 

ponedeljek od.9.00 do 11.00 ure 
od 12.00 do 15.00 ure 

sreda od 9.00 do 11.00 ure 
od 12.00 do 16.00 ure 

petek od 9.00 do 11.00 ure 

 

Dostop do storitev blagajne bo možen posamično ob uporabi zaščitne maske. 

 

       Komuna Beltinci d.o.o.  

 

 

NAVODILA IN POGOJI ZA POLNJENJE BAZENOV ZA PRIMER OPROSTITVE PLAČILA KANALŠČINE 

 

1. Polnjenje hišnih bazenov se izvaja z vodovodne pipe preko hišnega vodomera, ob predhodni 

najavi izvajalcu gospodarske javne službe, to je Komuna Beltinci d.o.o.  

2. Polnjenje hišnih bazenov iz hidrantov ni dovoljeno.  

3. Oprostitev plačila odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za dobavljeno vodo za 

polnjenje bazenov velja le če uporabnik naroči predhodni popis s strani pooblaščene osebe 

izvajalca GJS po e pošti – info@komuna-beltinci.si ali po telefonu na št.: 02 541 35 56. Strošek 

odčitavanja vodomera (pred in po polnjenju bazena) znaša 12,00 €  in vključuje DDV ter potne 

stroške. Odčitavanje se izvaja od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro.  Ob sobotah, 

nedeljah in praznikih se odčitavanja ne izvajajo. 

4. V vseh ostalih primerih polnjenja hišnih bazenov, se količina vode obračuna kot ostale storitve 

GJS oskrba s pitno vodo. 

 


