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DEVETINDVAJSETA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 

V petek, 28. marca 2014  je bila izvedena 29. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci. Predoog dnevnega 

reda za to sejo je vseboval 11 točk dnevnega reda. Pred glasovanjem je župan dr. Matej Gomboši predlagal 

razširitev dnevnega reda z novo, dodatno 3. točko – Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana 

občinskega sveta. Izglasovana je bila tudi sprememba celotnega dnevnega reda, s tem, da so se umaknile 

točke dnevnega reda 3,4,5. Obravnava proračuna in načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem pa sta se 

pomaknili na 4 in 5. mesto dnevnega reda.  

 

Pri AD 1  je Občinski svet Občine Beltinci sprejel zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Pri 

tej točki je bila tudi pregledana realizacija sklepov prejšnje seje – ugotavlja se, da so bili vsi sklepi realizirani.  

 

Pri AD 2 je Občinski svet Občine Beltinci sprejel zapisnika 5. izredne in nadaljevanje 5. izredne seje Občinskega 

sveta Občine Beltinci. Pri  tej točki je bila tudi pregledana realizacija sklepov prejšnje izredne seje – ugotavlja 

se, da so bili vsi sklepi realizirani.  

 

Pod AD 3 je bil Občinski svet Občine Beltinci seznanjen z odstopno izjavo podžupana in svetnika Mateja Zavca. 

Sprejeti je bil ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in sklep o prenehanju 

mandata v delovnih telesih OS (mandatna komisija, komisija za romska vprašanja ter odbor za prostorsko 

planiranje).  

 

Pod AD 4 je bil obravnavan Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014, ki je bil ob koncu sprejeti z 

amandmaji, ki so jih predlagali člani občinskega sveta.  

 

Občinski svet Občine Beltinci je pod AD 5 potrdil načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci 

za leto 2014 z dopolnitvami. 

 

Pod AD 6 je Občinski svet Občine Beltinci podal soglasje k ceni proizvedene energije v obliki tople vode v 

mikro sistemu ogrevanja Kovač Melinci. 

 

Občinski svet Občine Beltinci je pod AD 7 obravnaval in potrdil cene storitev na področju gospodarske javne 

službe – odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Beltinci kot je prikazana v 

elaboratu izvajalca Komune Beltinci d.o.o. Občinski svet Občine Beltinci je prav tao potrdil oz. sprejel sklep o 

višini subvencioniranja cen teh storitev. 

 

Obravnavanje točke AD 8 – poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih  v Občini Beltinci ter 

točke AD 9 – pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci so člani in članica OS preložili na 

naslednjo redno sejo.  

 

                   Občinska uprava Občine Beltinci 

 

OBČINA BELTINCI 


