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TRIINDVAJSETA REDNA SEJA  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 

 
Dne 14.03.2013 je bila izvedena 23. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci s sprejetim 
dnevim redom, ki je vseboval 11 točk. 
 
Pod točko AD 1 sta bila sprejeta zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 
zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, pri tej točki je bilo podano poročilo o 
realizaciji sklepov prejšnje redne seje. 
 
Pod točko AD 2 je Občinski svet Občine Beltinci sprejel Odlok o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunlanih odpadnih in padavinskih voda v Občini Beltinci v 
prvi obravnavi. 
 
Pod točko AD 3 je Občinski svet Občine Beltinci potrdil  Program odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Beltinci za obdobje 2013-2016. 
 
Pod točko AD 4 je Občinski svet Občine Beltinci potrdil Elaborat o oblikovanju cene in potrditev 
cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci. 
 
Pod točko AD 5 je Občinski svet Občine Beltinci potrdil cene storitev javne službe urejanja in 
vzdrževanja pokopališč ter oddajanja prostorov za grobove v najem. 
 
Pod točko AD 6 je Občinski svet Občine Beltinci razrešil dosedanjega člana Nadzornega odbora 
Občine Beltinci gospoda Marjana Maučeca iz Gančan zaradi odstopa ter imenoval nadomestnega 
člana Nadzornega odbora Občine Beltinci, gospoda Miroslava Cigana iz Gančan. 
 
Pod točko AD 7 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal poročilo in obvestila o dogajanjih in 
projektih občine v času od zadnje seje. 
 
Pod točko AD 8 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja. 
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 9 soglasno sprejel in potrdil v drugi obravnavi 
predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2013, ki obsega: 
 

- prihodke v višini 12.220.307 evrea (+ začetno stanje 721.408 evrov + predvideno 
zadolževanje 780.000 evrov); 

- odhodke po bilanci A – 13.471.716 evrov (+odplačila kredita po bilanci C – 250.000 evrov). 
- investicijski odhodki in trasferji znašajo od tega 66,56 %, kar predstavlja znesek v 

proračunu cca. 9.000.000 evrov; 
 
Pod točko AD 10 je Občinski svet Občine Beltinci sprejel Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Beltinci za leto 2013, ki je priloga proračunu Občine Beltinci za leto 2013. 
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod zadnjo, AD 11 točko sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 
Beltinci-skrajšani postopek. 
 
 

Tajništvo občinske uprave Občine Beltinci, dodatne informacije: 02/5413-553  


