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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

 
 

SKLEPI 
29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 28.03.2014 ob 18.00 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. 

364/V Sprejme se uvrstitev dodatne nove 3. točke dnevnega reda z besedilom: 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta. 

 
DA 

365/V Sprejme se predlog za spremembo dnevnega reda 29. seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci, s tem, da se na naslednjo sejo OS premaknejo točke 3,4 in 5. 
Točki pod AD 10 in AD 11 se pomaknejo na mesto točke AD 4, ostale točke se 
smiselno preštevilčijo.  

 
DA 

366/V Sprejme se dopolnjeni in spremenjeni dnevni red 29. seje občinskega sveta 
Občine Beltinci  
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 28. redne seje OS. 
2. Potrditev zapisnikov in realizacija sklepov 5. izredne in nadaljevanja 5. 
izredne seje OS. 
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta.  
4. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 - 2. obravnava. 
5. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2014. 
6. Soglasje k ceni proizvedene energije v obliki tople vode v mikro sitemu 
ogrevanja Kovač Beltinci. 
7. Obravnava in potrditev cen 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. in 
sprejetje sklepa o višini subvencioniranja cen teh storitev. 
8. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v Občini Beltinci. 
9. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 

 
 
 
 
DA 

367/V Sprejme se vsebina zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

368/V Sprejme se vsebina zapisnika 5. Izredne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

369/V Sprejme se vsebina zapisnika nadaljevanja 5. Izredne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

370/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju 
mandata člana občinskegasveta. 

 
DA 

371/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju 
mandata člana OS v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v 
odboru za prostorsko planiranje ter v komisiji za romska vprašanja OS 
Občine Beltinci. 

 
 
DA 

372/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044205141 – 
ureditev vaškega jedra Lipa se zmanjša na 124.671,37 EUR in se 30.000,00 
evrov nameni v novi postavki in sicer Prekritje Gasilskega doma Lipa. 

 
DA 

373/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - Postavka 9044025060-
Tekoče vzdrževanje objektov in opreme se zmanjša na 35.300,00 evrov in se 
4.700,00 evrov nameni zmanjšanju zadolževanja občine. 

 
DA 

374/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044025132 – 
Prometna signalizacija se zmanjša na 8.000,00 evrov in se 15.000,00 evrov 
nameni v novi postavki in sicer za ureditev pločnika na Melincih. 

 
DA 

375/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - postavka 9044021161-
prostorsko planiranje se ohrani na enaki višini. Pričnejo pa se v vseh 
krajevnih skupnostih (po dogovoru z posamezno KS) postopki OPPN-ja. 

 
DA 
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376/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma - iz postavke (področja PK 

14 GOSPODARSTVO se izloči 30.000,00 evrov in se nastavi nova postavka 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO. 

 
DA 

377/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma - Postavka 9044310180 – 
OU investicijski transfer kulturnozgodovinskih spomenikov se zniža za 
4.000,00 evrov in se 4.000,00 evrov prenese na postavko, ki je bila že v 
prejšnjih mandatih in bo njen naziv tak kot se je takrat imenovala. 

 
DA 

378/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma – postavka 9044204166 – 
inovativna trim steza se zmanjša za 10.000,00 evrov in se nameni za 
zmanjšanje zadolževanja občine. 

 
DA 

379/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma - iz proračunske postavke 
9044204160 OU – prirpava zemljišč od 4204003-omunalna oprema-OIC 
(200.000,00 evrov), podprogram 16069001-urejanje občoinskih zemljišč, 
znotraj glavnega programa 1606-upravljanje in razpolaganje z zemljišči, 
predlaga, da se zmanjša za 75.000,00 evrov in se prenese v proračunsko 
postavko 9044204131 OU – investicije/investicijsko vzdrževanje-ceste za 
4204167-cesta v Gančanih (Aluvar), podprogram 13029002-investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, znotraj glavnega programa 1302-cestni 
promet in infrastruktura tako ,da se zviša iz 50.000,00 evrov na 125.000,00 
evrov. 

 
 
 
DA 

380/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044204131 – 
OU investicijsko vzdrževanje cest ostane na isti predlagani višini, se pa pri 
obrtni coni odvzame 40.000,00 evrov in se nameni v novi postavki za 
Rekonstrukcijo športnega objekta ob igrišču v Ižakovcih. 

 
DA 

 
381/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044204131-
OU investicijsko vzdrževanje  ceste ostane na enaki predlagani višini, poveča 
se postavka Ureditev vaškega jedra/mrliške vežice-Dokležovje za 20.000,00 
evov, poveča pa se zadolževanje občine za 20.000,00 evrov. 

 
DA 

382/V Občinski svet Občine Beltinci ne sprejema oz. potrjuje amandmaja župana, 
da so pravni posli brez soglasja župana nični nad 10.000,00 evrov in nad 
20.000,00 evrov za gradnje. 

 
DA 

383/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma o spremembi 16. člena 
proračuna Občine Beltinci Pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 
20.000,00 € za blago in storitve ter nad 40.000,00 € za gradnje, so brez 
soglasja župana nični. 

 
DA 

384/V Občinski svet Občine Beltinci ne sprejema amandmaja, da postavka 
9044205140-Ureditev centra Beltinci ostane pogojno v proračunu do izvedbe 
referenduma. Le-ta se izvede v primeru, če bo volja ljudstva na referendumu 
ZA. V nasprotnem primeru ostanejo sredstva na tej postavki le v višini 
3.000,00 evrov. 

 
DA 

385/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema amandma – postavka 9044205140 – 
Ureditev centra Beltinec se izloči v celoti iz proračuna v znesku 889.926,75 
Eur, pri čemer se prihodki proračuna znižajo13 za 619.324,00 evra, za razliko 
pa se zmanjša zadolževanje občine. 

 
DA 

386/V 21. člen Odloka o proračunu Občine Beltinci se spremeni, tako da glasi: 
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev med proračunskimi 
postavkami, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila 
zagotovljena sredstva, vendar največ do 5% proračunske postavke, oziroma 
največ za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 500,00 €. 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov 
občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Če se vrednost projekta v načrtu razvojnih programov 
spremeni za več kot 10%, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski 
svet oz. svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega dela občine. 

 
 
DA 

387/V Občinski svet Občine Beltinci sprejema predlog Odloka o proračunu Občine 
Beltinci za leto 2014 z vsemi sprejetimi amandmaji in prilogami. 

 
DA 

388/V V načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014 se predvidi na 
račun zadolževanja in se vključi odkup zemljišč od zadnje hiše v Lipovcih do 
prvih hiš v Gančanih za namen izgradnje kolesarske steze. 

 
DA 

389/V Prekliče se sklep OS, s katerim ima KS Beltinci v brezplačni uporabi prostor v 
občinski stavbi in se prenese lastništvo prostorov nad pošto v Beltincih. V 
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sklopu te zamenjave se tudi s strani KS Beltinci brezplačno preneseta dve 
odkupljeni parceli za »cesto za Ogradi« na občino Beltinci. 
 

 
DA 

390/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci za leto 2014 z dodatnimi dopolnitvami. 

 
DA 

391/V Občinski svet Občine Beltinci podaja soglasje k izhodiščni ceni proizvedene 
energije v obliki tople vode v mikro sistemu Kovač v predlagani višini in obliki. 

 
DA 

392/V Potrdi se Sklep cene odvajanjain čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Beltinci. 
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin:  
Cena odvajanja: 0,1481 EUR/m3 (brez DDV). 
Cena omrežnine: 4,6003 EUR/DN</20/mesec (brez subvencije). 

 
 
DA 

393/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Sklep o subvenciji cene omrežnine 
odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin: 
1. Za ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se določi splošna 
subvencija v višini 77,76 % cene omrežnine. 
2. Znesek subvencije omrežnine znaša 3,5773 EUR za nazivni premer 
vodomera DN</=20. 
3. Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne 
vode z javnih površin, upoštevaje subvencijo znaša; 1,0230 
EUR/DN</=20/mesec (brez DDV).  
4. Sredstva za subvencioniranje se zagovijo v proračunu Občine Beltinci. 

 
 
 
 
 
DA 

394/V Občinski svet Občine Beltinci zaključuje 29. redno sejo Občinskega sveta 
Občine Beltinci. Neobravnavane točke dnevnega reda se prenesejo na 
naslednjo redno sejo sveta. 

 
DA 

 
 
 
 


