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SEDEMINDVAJSETA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 
 
V petek, 25. oktobra 2013  je bila izvedena 27. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci. 
Dnevni red za to sejo je vseboval 12 točk dnevnega reda.  
 
Na dnevni red je bila dodatno uvrščena nova točka (pod AD 11 – Podpora prizadevanjem za 
enakopravno obravnavanje vseh občin v Sloveniji), točka - Imenovanje članov Sveta OŠ Beltinci – 
predstavnikov ustanoviteljice pa je bila pomaknjena na zadnje (12) mesto dnevnega reda. 
 
Pri AD 1  je Občinski svet Občine Beltinci sprejel zapisnik 26. Redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Pri tej točki je bila tudi 
pregledana realizacija sklepov prejšnjih sej – ugotavlja se, da so bili vsi sklepi realizirani.  
 
Pod AD 2 je bil Občinskemu svetu Občine Beltinci bilo predstavljeno letno poročilo Regionalne 
razvojne agencije Mura Murska Sobota za leto 2012. 
 
Pod AD 3 se je Občinski svet Občine Beltinci seznanil z letnim poročilom RA Sinergije Moravske 
Toplice za leto 2012. 
 

Pod AD 4 je bil sprejeti Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2013. Proračun se je 
zmanjšal za približno 1,6 mio €. Glavni razlog znižanja prihodkov je zamujanje državnih razpisov 
oz. roki v katerih so udeleženci obveščeni o njihovih rezultatih, kar posledično pomeni prenos 
izvedbe in sofinanciranja v naslednje leto. Večina projektov, ki smo si jih zastavili s proračunom za 
leto 2013 in pridobili z evropskimi in državnimi sredstvi pa je bila oz. bo realiziranih v letu 2013.  

 
Občinski svet Občine Belticni je pod AD 5 sprejel dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Beltinci. 
 
Pod AD 6 je župan podal poročilo in obvestila o dogajanjih v občini od zadnje seje občinskega 
sveta. 
 
Člani in članica so svoja vprašanja, pobude in predloge dajali pod točko AD 7. 
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 8 potrdil Odlok o načinu izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v 1. obravnavi. 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) so 

bile sprejete pod točko AD 9. Sprejete spremembe in dopolnitve se nanašajo predvsem na 

uskladitev obstoječega pravilnika z veljavno zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim 

premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in na uskladitev  letnih najemnin/zakupnin za 
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kmetijsko rabo zemljišč v lasti Občine Beltinci s cenikom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije. 

 
Pod točko AD 10 je občinski svet sprejel sklep o višini in številu štipendij Občine Beltinci v šolskem 
letu 2013/2014. Ta bo znašala 120,00 evrov/mesec. Razpiše pa se skupaj 10 občinskih štipendij. 
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod AD 11 sprejel Sklep o podpori prizadevanjem za enakopravno 
obravnavanje vseh občin v Sloveniji. 
Prav tako se je občinski svet seznanil z Zapisnikom srečanja med Vlado RS in Mestno občino 
Ljubljana z dne 23.07.2013 in dopisom Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije z 
dne 24.10.2013 (sprejetimi sklepi vseslovenskega srečanja občin). Iz odločitev, ki so jih na tem 
srečanju sprejeli, je mogoče sklepati, da aktualna vlada RS skrbi predvsem za dodatno prelivanje 
sredstev slovenskih davkoplačevalcev, v sicer že danes najbogatejšo slovensko občino – MO 
Ljubljana. Nekateri njihovi sprejeti sklepi so sicer neproblematični, vmes pa je veliko spornih, 
posamezni so celo nezakoniti in protiustavni. Kakršnokoli izplačilo dodatnih sredstev že tako 
najbogatejši in z državnim centralizmom posebej privilegirani občini, v sedanji skrajno zaostreni 
finančni situaciji, lahko gre la na račun zmanjšanja sredstev za vse ostale lokalne skupnosti. 
Aktualna slovenska vlada namreč tudi že od samega začetka pripravlja in sprejema nekatere 
ukrepe, ki so še posebej škodljivi za manj razviti del države, obrtnike, mala in srednja podjetja in 
podeželje. S tem sklepom je Občinski svet tudi izrazil nasprotovanje davku na nepremičnine in 
spremembam zakonodaje, ki občinam zmanjšuje sredstva, saj se s tem postavlja v težek finančni 
položaj tako občane kot same občine. Zagotavljanje sorazmernosti in pravičnosti pri obravnavi 
lokalnih skupnosti s strani katerekoli vlade RS in državnih organov nasploh, je predpogoj za 
enakomernejši razvoj Slovenije in hkrati pomembna podlaga normalnega življenja državljank in 
državljanov.   
 
Pod zadnjo točko dnevnega reda – AD 12 je občinski svet Občine Beltinci na podlagi izvedenih 
tajnih volitev imenoval  3 predstavnike Občine Beltinci v Svet zavoda OŠ Beltinci. Imenovani so bili: 
Filipič Bojan, Ižakovci 28/b, 9231 Beltinci, Vereš Bojan, Ižakovci 41/b, 9231 Beltinci in Ritlop Željko, 
Gančani 165, 9231 Beltinci. Mandat članom traja štiri leta.  
 
 
  Tajništvo Občinske uprave, Lilijana ŽIŽEK 


