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Občinski svet 

S K L E P I  
18. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 

ki je bila 18.12.2008 ob 18.00 uri 
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci 

 

Zap. 
št. 

V S E B I NA      

S K L E P A 

REALIZACIJA 
DA/NE 

 
 
 
 
 
 
 
 

290/IV 

Sprejme se dnevni red s spremembo in sicer: 
1. Poročilo o varnostni oceni v Občini Beltinci v letu 2008. 
2. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in 

določitvi subvencioniranja cene  storitve pomoč  družini na 
domu za leto 2009. 

3. Soglasje  k določitvi  cene programov predšolske vzgoje in 
plačila staršev v Vrtcu Beltinci. 

4. Potrditev zapisnika 17. redne  seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 

5. Realizacija sklepov 17. redne  seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 

6. Kadrovske zadeve. 
7. Pobude in vprašanja.       
8. Predlog Odloka o rebalansu  proračuna Občine Beltinci za leto 

2008-skrajšani postopek.                                                                                                                                                            
9. Predlog Odloka o  proračunu Občine Beltinci za leto 2009-prva 

obravnava. 
10. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
11. Dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim nepremičnim 

premoženjem občine Beltinci v letu 2008. 
12. Predlog Pravilnika o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, 

članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in 
članov svetov ožjih delov v Občini Beltinci. 

 
 
 
 
 
 

DA 

 
 
 
 
 

291/IV 

Občinski svet Občine Beltinci je sprejel soglasje k določitvi cene 
storitve pomoč družini na domu in določitev subvencionirane cene 
storitev pomoč družini na domu za leto 2009 in sicer le-ta soglaša, da 
bo ekonomska cena  storitve pomoč družini na domu od 01.01.2009 
znašala 19,05 eur na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški 
storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitev v višini 12,95 
eur na uro in stroški vodenja v višini 6,10 eur. Kot osnova za plačilo 
cene storitev do uporabnikov storitev pomoč družini na domu se določi 
cena v višini 6,47 na uro, kar predstavlja 50 % cene do uporabnika. 
Razliko do ekonomske cene storitve, ki znaša 12,58 eur na uro, bo 
občina pokrivala iz sredstev občinskega proračuna. Kot subvencijo k 
storitvi pomoč družini na domu do uporabnikov pa Občina Beltinci 
priznava 6,48 eur na uro.  

 
 
 
 
 

DA 

 
 

292/IV 

»Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog sklepa o določitvi nove 
ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačil staršev v 
javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2009. Nova 
ekonomska cena programov Vrtca za 1. starostno obdobje v višini 
487,00 EUR in za 2. starostno obdobje v višini 358,00 EUR in se začne 
uporabljati od 01.01.2009 dalje. 

 
 

DA 
 

 
293/IV 

Sprejme se vsebina zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

 
294/IV 

Občinski svet Občine Beltinci predlaga ZTK-ju, da za predsednika UO 
ZTK Beltinci imenuje Petra Gruškovnjaka, Na Kamni 8, 9231 Beltinci. 

 
DA 

 
295/IV 

Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008 
v predloženi obliki in vsebini. 

 
DA 

 
296/IV 

Sprejme se Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009 v prvi 
obravnavi. Le-ta se v javni razpravi pusti zainteresirani javnosti do 
05.02.2009. 

 
DA 

 
297/IV 

Sprejme se vsebina Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

 V letni načrt razpolaganja (prodaje) s stvarnim nepremičnim  



 2 

 
 

298/IV 

premoženjem Občine Beltinci v letu 2008 se vključi tudi  (nezazidano) 
stavbno zemljišče s parcelno  številko 2942-travnik v izmeri 200m2, 
vpisana v vložek št. 433 k.o. Lipovci (po geodetski odmeri parc. št. 
2942/1-travnik  v izmeri 184m2,  parc. št. 2942/2-travnik  v izmeri 
16m2). Prodaja  nepremičnin se v skladu z veljavnimi predpisi izvrši  z 
neposredno pogodbo, po predhodno izvedenih pogajanjih z izklicno 
ceno 18,00 eur/m2. 

 
 
 

DA 

 
299/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o določitvi plačil 
občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih 
občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci, v 
predloženi vsebini. 

 
DA 

 


