
OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

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

ki je bila  22.12.2011 ob 18.30 uri, v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
Zap. 
št. 

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

REAL. 
DA/NE 

134/V Sprejme se spremenjeni dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, 
da se briše 6 točka dnevnega reda. Spremenjeni dnevni red tako glasi: 

1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 11. redne seje in 1. izredne  seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 

2. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
3. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Potrditev predloga Programa oskrbe s pitno vodo v Občini  Beltinci v letu 2012. 
5. Predlog Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012-1. obravnava. 
6. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega 

vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih  prometnih površin v Občini Beltinci-2. 
obravnava. 

7. Predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci-2. obravnava. 
8. Predlog Pravilnika o  spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov 

v Občini Beltinci-enofazni postopek. 
9. Predlog  Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o financiranju političnih 

strank v Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za delo 

svetniških skupin v Občini Beltinci-enofazni postopek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

135/V Sprejme se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini. DA 

136/V Sprejme se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani vsebini. DA 

137/V Občinski svet Občine Beltinci potrdi Program oskrbe s pitno vodo za leto 2012. DA 

138/V Občinski svet Občine Beltinci ni sprejel predlog sklepa svetnika Igorja Adžiča, da se seja 
prekine zaradi prekoračitve 4 ur, kolikor praviloma traja seja sveta po obravnavi 5. točke. 

 
DA 

139/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep, da se seja prekine za 10 minut. DA 

140/V Ne sprejme se predlagani Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012 v prvem branju 
in ne gre v javno obravnavo, ki bi trajala do 27.01.2012. 

 
DA 

141/V Sprejme se stališče svetnika Igorja Adžiča, da se ne poveča zaposlovanje v letu 2012 kot je 
predlagano v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2012. 

 
DA 

142/V Ne sprejme se stališče svetnika Igorja Adžiča, da se umakne iz predloga proračuna Občine 
Beltinci za leto 2012 postavka za plačilo nadur zaposlenim. 

 
DA 

143/V Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v novem predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 
2012 ohrani regresiranje avtobusnega prevoza za vse osnovnošolske otroke kot v lanskem 
letu. 

 
DA 

144/V Ne sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v predlog proračuna Občine Beltinci za leto 
2012 zmanjša oz. zniža postavka za financiranje »glasbenih šol« na 3.000,00 evrov za vse.  

 
DA 

145/V Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2012 
nameni 5.000,00 evrov sredstev za nakup igral za otroke v beltinskem parku. 

 
DA 

146/V Sprejme se stališče Igorja Adžiča, da se namenijo v proračunu Občine Beltinci za leto 2012 
izdatnejša sredstva za komunalno infrastrukturo obrtne cone v Beltincih – nameni se 
10.000,00 evrov sredstev za to postavko 

 
DA 

147/V Sprejme se stališče Jožefa Ferčaka, da se v novem predlogu proračuna za 1. branje 
upošteva varianta oz. se uredi delovanje KS-ov kot je bilo do sedaj. 

 
DA 

148/V Sprejme se stališče Romana Činča, da se v predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 
2012 zmanjša pri postavki-teniška igrišča- na le eno teniško igrišče in se sredstva 
namenijo za ureditev obstoječega asfaltnega igrišča.  

 
DA 

149/V Sprejme se stališče Marjana Balažica, da se v predlog proračuna Občine Beltinci za leto 
2012 uvrstijo sredstva v višini 10.000,00 evrov za dograditev čebelarskega doma v 
Beltincih  ter postavi ograja.  

 
DA 

150/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 
za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v 
Občini Beltinci v predlagani vsebini v 2. branju. 

 
DA 

151/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci 
v predlagani vsebini in obliki v 2. obravnavi. 

 
DA 

152/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
stimulaciji študentov v Občini Beltinci v predloženi vsebini. 

 
DA 

153/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci po skrajšanem postopku. 

 
DA 

154/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci po enofaznem postopku. 

 
DA 

 


