
OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

S K L E P I 
23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila  14.03.2013 ob 17.00 uri 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
Zap. 
št. 

V S E B I NA 
S K L E P A 

REALIZ. 

278/V 1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 22. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci ter 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in realizacija 
sklepov 5. dopisne seje Obinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Sprejem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Beltinci-prva 
obravnava. 
3. Potrditev Programa odvajanja in čiščenja  komunalnih odpadnih in 
padavinskih voda v Občini Beltinci za obdobje 2013-2016. 
4. Sprejem Elaborata o oblikovanju cene in potrditev cen  storitev javne službe 
oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci. 
5. Potrditev cen storitev javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter 
oddajanja prostorov za grobove v najem. 
6. Razrešitev člana Nadzornega odbora Občine Beltinci zaradi odstopa in 
imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora.  
7. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Sprejem Odloka o  proračunu Občine Beltinci za leto 2013-2. obravnava. 
10. Sprejem Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 
2013.          
11. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci-skrajšani postopek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

279/V Sprejmeta se zapisnika 22. redne in 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

280/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki - 
v prvi obravnavi. 

 
DA 

281/V Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode za obdobje od leta 2013 do 2016, izdelan s strani izvajalca 
javne službe Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., z datumom  izdelave 
december 2012. 

 
 

DA 

282/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe 

oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci, ki je bil izdelan s strani izvajalca javne službe; Komuna, javno 

komualno podjetje  Beltinci d.o.o.,  z datumom izdelave februar 2013. 

 
DA 

283/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep na podlagi katerega se na območju 
Občine Beltici v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev 
oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava izvajalec javne službe; Komuna JKP Beltinci 
d.o.o. 

 
 

DA 

284/V Občinski svet Občine Beltinci potrdi cene stroitve javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč ter 

oddajanja prostorov za grobove v najem na območju Občine Beltnci predložene s strani Komune 

Beltinci d.o.o. - izvajalca omenjen javne službe.  

 
DA 

285/V Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k cenam najema prostorov za grobove na 
pokopališčih na območju Občine Beltnci, ki jih zaračunava Komuna Beltinci d.o.o. – 
izvajalec.  

 
DA 

286/V 1. Razreši se dosedanji član Nadzornega odbora Občine Beltinci Maučec Marjan, Gančani 80, 9231 

Beltinci zaradi tega, ker je imenovani podal pisno odstopno izjavo. 

2. V nadzorni odbor Občine Beltinci se imenuje nadomestni član Miroslav Cigan, Gančani 43/a, 9231 

Beltinci. 

3. Članstvo v Nadzorem odboru Občine Beltinci nadomestnemu članu preneha z dnem razrešitve oz. z 

dnem oteka mandata članom Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je nadzorni odbor imenoval. 

4. Sklep velja z dnem sprejetja. 

 
 

DA 

287/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 

2013 z vsemi prilogami. 
 

DA 

288/V Občinski svet Občine Beltinci, kot prilogo k Proračunu Občine Beltinci za leto 2013, sprejme Načrt 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013 v predlagani vsebini in obliki. 
 

DA 

289/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi 

kulturnih spomenikov na območju Občine Beltinci v predložei vsebini- v skrajšanem postopku. 
 

DA 

 


