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OSEMINDVAJSETA REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
V torek, 28. januarja 2014  je bila izvedena 28. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci. Dnevni red za to 
sejo je vseboval 10 točk dnevnega reda. Pred glasovanjem je župan dr. Matej Gomboši predlagal razširitev 
dnevnega reda z novo, dodatno 6. točko – imenovanje podžupana. Zaradi neusklajenosti in nedoslednosti pri 
nekaterih delovnih telesih Občinskega sveta je umaknil zadnjo 10. točka dnevnega reda – pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci.  
 
Pri AD 1  je Občinski svet Občine Beltinci sprejel zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Pri 
tej točki je bila tudi pregledana realizacija sklepov prejšnje seje – ugotavlja se, da so bili vsi sklepi realizirani.  
 
Pod AD 2 je bil Občinski svet Občine Beltinci seznanjen z vsebino občinskega lokalnega energetskega koncepta 
(LEK), ki ga je pripravila Lokalna energetska agencija Lea Pomurje v sodelovanju z posebno občinsko komisijo. 
LEK je bil soglasno potrjen in hkrati izražena pohvala aktivnostim občine na področju učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov. 
 
Pod AD 3 je Občinski svet Občine Beltinci podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu in subvencioniranju te cene za leto 2014 izvajalcu Dom starejših Rakičan. 
 

Pod AD 4 je Občinski svet Občine Beltinci podal soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu kot socialna 
oskrba na domu izvajalcu ADO Beltinci, ki le to izvaja samoplačniško. 

 
Občinski svet Občine Belticni je pod AD 5 potrdil Program oskrbe s pitno vodo v Občini Beltinci za obdobje 
2014-2017, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Komuna d.o.o. Beltinci. 
 
Pod AD 6 se je Občinski svet seznanil s postopkom in zakonskimi podlagami imenovanja podžupana Občine 
Beltinci. Predstavljena so bila tudi pozitivna mnenja državnih organov k imenovanju. Podžupan Matej Zavec 
na Občini Beltinci ni zaposlen, saj opravlja funkcijo nepoklicno in tako prejema le mesečno nadomestilo v 
višini 30% poklicne podžupanove plače, kot določa zakon. Hkrati v skladu s pravili več ne prejema sejnin. 
 
Pod AD 7 je župan podal poročilo in obvestila o dogajanjih v občini od zadnje seje občinskega sveta. 
 
Člani in članica so svoja vprašanja in pobude dajali pod točko AD 8. 
 
Pod AD 9 Občinski svet Občine Beltinci ni sprejel prvega predloga Proračuna Občine Beltinci za leto 2014 kljub 
temu, da ga je predhodno soglasno potrdil Odbor za proračun in finance. 
 
Pod zadnjo točko AD 10  je Občinski svet Občine Beltinci sprejel Odlok o načinu izvajanja obveznih 
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci v 2. obravnavi.  
 
Beltinci, 30.01.2014  Občinska uprava Občine Beltinci 
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