OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
5. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena v sredo, dne 27.02.2013
Dne 22.02.2013 je bilo vsem članom Občinskega sveta Občine Beltinci, preko občinske uprave posredovano
vabilo in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic seje in sledeči dnevni red:
1. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Energetska
sanacija objektov OŠ Beltinci, POŠ Melinci in vrtca Beltinci – enota Lipovci«.
2. Potrditev Investicijskega programa za investicijo »Energetska sanacija objektov OŠ Beltinci, POŠ
Melinci in vrtca Beltinci – enota Lipovci«.
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v sredo,
27.02.2013 v času med 08. in 10. uro po telefonu poklicala vse člane občinskega sveta in jih povprašala za
njihovo odločitev o predlogu dveh sklepov, ki se nanašajo na točko 1 in točko 2 dnevnega reda 5. dopisne seje.
AD 1
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 31.01.2013 izdalo nov razpis za energetsko sanacijo osnovnih šol,
vrtcev in zdravstvenih domov. Na ta razpis želimo prijaviti energetsko sanacijo OŠ Betlinci, POŠ Melinci in vrtec
Lipovci. Dokumentacijo moramo namreč poslati na ministrstvo do 28.02.2013.
V prvem predlogu proračuna je bil vključen projekt v skupnem znesku približno 940.000 EUR za sanacijo OŠ
Beltinci in POŠ Melinci (brez vrtca). Ker smo bili seznanjeni, da bo za podobne namene še en razpis, smo
projekt pustili v NRP-ju, kljub temu, da na prvem razpisu ni bil izbran. Po prvih ocenah je zgledalo, da se bomo
na nov razpis lahko prijavili s DIIP in IP, ki od že sprejetega na občinskem svetu ne odstopata za več kot 20 %,
kar bi pomenilo, da ni potrebe, da o tem občinski svet še enkrat sklepa. Ker pa so v tem razpisu spremembe kotlovnice niso upravičeni strošek, smo jih izvzeli in zaradi tega pripravili novi DIIP in IP, ki morata biti potrjena,
da lahko kandidiramo na razpisu. Z uvrstitvijo tega projekta v NRP zamenjujemo že sprejeti in uvrščeni DIIP
energetska sanacija OŠ Beltinci in POŠ Melinci. Vrednost celotnega projekta se je zmanjšala na 643.000 EUR,
od katerih kandidiramo za 420.000 EUR, 223.000 EUR pa je naših stroškov (sedaj je 85% sofinanciranje
upravičenih stroškov).Naš delež se je povečal za cca 40.000 EUR, ta sredstva pa smo prenesli iz postavke
investicijski trasferji predšolska vzgoja, ki je že bila namenjena za energetsko sanacijo vrtca Lipovci, a v prvem
razpisu ni smela biti zraven. Do zmanjšanja investicije je prišlo tudi zaradi tega, ker smo znižali projektantske
cene, da smo dobili ugodnejše razmerje med prihrankom energije in višino investicije, ki je zelo pomemben
kriterij. Omenjena sprememba je bila že predstavljena posameznim delovnim telesom OS (odborom) v okviru
javne razprave o predlogu proračuna Občine Beltinci za leto 2013.
Z ozirom na povedano se Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme predlog sklepa pod AD 1 –
potrditev DIIP-a.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
12. JOŽEF RUŽIČ
ZA
2. BALAŽIC MARJAN
ZA
13. MARJAN SMODIŠ
ZA
3. ČINČ ROMAN
ZA
14. ALOJZ SRAKA
ZA
4. MARTIN DUH
ZA
15. BOJAN VEREŠ
ZA
5. FERČAK JOŽEF
ZA
16. GENOVEFA VIRAG
ZA
6. FORJAN ALOJZ
ZA
17. MATEJ ZAVEC
ZA
7. HORVAT SREČKO
ZA
18. ŠTEFAN ŽIŽEK
ZA
8. DUŠAN HORVAT
ZA
19. BOJAN ŽERDIN
ZA
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT
ZA
10. ŠTEFAN PERŠA
ZA
11. SLAVKO PETEK
ZA
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 19, PROTI: 0 - sklep je sprejet.

Sklep št. 276/V:
1. Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Energetska
sanacija objektov OŠ Beltinci, POŠ Melinci in vrtca Beltinci-enota Lipovci, izdelan s strani
podjetja AP PROJEKT d.o.o., Osojnikova c. 9, 2250 Ptuj z datumom izdelave februar 2013.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša: 642.947,92 EUR (z DDV).
3. Viri financiranja po tekočih cenah:
- Nepovratna sredstva – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v znesku:
420.549,75 EUR
- Lastna sredstva – Občina Beltinci v znesku: 222.398,17 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013-2016 in
nadomesti investicijo »Energetska sanacija objektov OŠ Beltinci in POŠ Melinci.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013.
AD 2
Investicija je namenjena v energetsko sanacijo objektov OŠ Beltinci, POŠ Melinci in Vrtca Beltinci-enota
Lipovci, v obnovo fasade, strešno izolacijo, zamenjavo ogrevalnega sistema ter zamenjavo in maestitvijo novih
termostatskih ventilov, zamenjavo starih oken na objektu OŠ Beltinci in Vrtca Beltinci-enota Lipovci ter
zamenjavo vhodnih vrat na objektu POŠ Melinci. Občina Beltinci bo z energetsko sanacijo dosegla višjo
energetsko učinkovitost objektov, prihranek energije in manjši izpust toplogrednih plinov v ozračre zaradi
učinkovitejše uporabe energije za ogrevanje. Namen invsticijskega projekta je omogočiti energetsko varčno
izvajanje izobraževalnih aktivnosti. Prav tako želimo izboljšati toplotne karakteristike vzgojno-izobraževalnih
ustanov in s tem zagotoviti zdrave in udobne pogoje delovanja za otroke in zaposlene. Izvedba investicije bo
pospešila skladen razvoja družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika varovanja
okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig
življenjskega standarda vseh občanov v Občini Beltinci.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
12. JOŽEF RUŽIČ
ZA
2. BALAŽIC MARJAN
ZA
13. MARJAN SMODIŠ
ZA
3. ČINČ ROMAN
ZA
14. ALOJZ SRAKA
ZA
4. MARTIN DUH
ZA
15. BOJAN VEREŠ
ZA
5. FERČAK JOŽEF
ZA
16. GENOVEFA VIRAG
ZA
6. FORJAN ALOJZ
ZA
17. MATEJ ZAVEC
ZA
7. HORVAT SREČKO
ZA
18. ŠTEFAN ŽIŽEK
ZA
8. DUŠAN HORVAT
ZA
19. BOJAN ŽERDIN
ZA
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT
ZA
10. ŠTEFAN PERŠA
ZA
11. SLAVKO PETEK
ZA
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 19, PROTI: 0 - sklep je sprejet.
Sklep št. 277/V:
1. Potrdi se Investicijski program (IP) za investicijo »Energetska sanacija objektov OŠ Beltinci, POŠ
Melinci in vrtca Beltinci-enota Lipovci, izdelan s strani podjetja AP PROJEKT d.o.o., Osojnikova
c. 9, 2250 Ptuj z datumom izdelave februar 2013.
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša: 642.947,92 EUR (z DDV).
3. Viri financiranja po tekočih cenah:
- Nepovratna sredstva – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v znesku:
420.549,75 EUR
- Lastna sredstva – Občina Beltinci v znesku: 222.398,17 EUR.
4. Odobri se izvedba investicije.
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 2013-2016 in
nadomesti investicijo »Energetska sanacija objektov OŠ Beltinci in POŠ Melinci.
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013.
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