
 1 

OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 
 
 

S K L E P I  
28. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  

ki je bila 03.12.2009 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 

REAL. 
DA/NE 

413/IV Sprejme se sprememba dnevnega reda 28. redne seje OS s tem, da se točka pod zap.št. 
AD 12 (Izredna enkratna denarna pomoč brezposelnim osebam z območja Občine 
Beltinci) umesti za 6. točko, tako da postane 7. točka, ostale pa se smiselno preštevilčijo 

 
DA 

 
 
 

414/IV 

1. Predstavitev izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Beltinci. 
2. Predstavitev  predvidene gradnje bioplinarne pri čistilni napravi v Melincih in 

ponudba za odkup zemljišč. 
3. Potrditev zapisnika 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
4. Realizacija sklepov 27. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Poročilo o izgradnji kanalizacije v Občini Beltinci in obvestila župana. 
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Izredna enkratna denarna pomoč brezposelnim osebam z območja Občine Beltinci 
8. Predlog rebalansa proračuna Občine Beltinci za leto 2009-skrajšani postopek. 
9. Predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2010-1. obravnava. 
10. Predlog Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Občine Beltinci-skrajšani postopek. 
11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki dejavnosti ter 

urejanju pokopališč in o pokopališkem redu v Občini Beltinci-skrajšani postopek. 
12. Predlog Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci. 

 
 
 
 
 

DA  

415/IV 1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša s predlogom Aleša Zvera o gradnji bioplinarne 
Organica Zver ob predvideni čistilni napravi v Melincih. 
2. Župana Milana Kermana in občinsko upravo se zadolži, da pridobi mnenje od 
Ministrstva za okolje mnenje o možnosti prodaje parcel za potrebe bioplinarne Organica 
Zver v k.o. Melinci pred koncem projekta kohezije za izgradnjo ČN. 

 

416/IV Sprejme se vsebina zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 

 

417/IV Brezposelnim osebam, ki so bile zaposlene v Muri in tudi pri drugih delodajalcih  ter so  
(bodo) v letu 2009 postale brezposelne osebe in so to tudi še sedaj, se za kritje stroškov in 
izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti dodeli izredna enkratna denarna 
pomoč Občine Beltinci v višini 100,00 EUR za vsako brezposelno osebo, v kolikor jim v 
letu 2009 ta pomoč še ni bila dodeljena. 
Pomoč se  dodeli vsem prosilkam/cem, v ki za pomoč zaprosijo pri Centru za socialno 
delo Murska Sobota, brez tega da bi jim bilo potrebno dokazovati višino njihovih  
prejemkov in prejemkov članov njihove družine. 
Postopek odločitve o  dodelitvi pomoči na podlagi sklenjene pogodbe izvrši Center za 
socialno delo Murska Sobota. 

 

418/IV Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2009 v predloženi obliki 
in vsebini. 

 

419/IV Sprejme se predlog svetnika Simona Horvata o obravnavi točke AD 10 – Predlog Odloka o 
spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci – 
skrajšani postopek, saj je le-ta nujen za sprejem, da lahko investitor Sončni vrt d.o.o. 
čimprej pridobi gradbeno dovoljenje. 

 

420/IV 1. Sprejme se predlog Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Beltinci v predlagani vsebini v skrajšanem postopku. 
2. Občinski svet Občine Beltinci soglaša z začetkom postopka za spremembo in 
dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Beltinci v delu, ki zajema območje 
rastlinjakov.  

 

421/IV Sprejme se sklep, da se 28. redna seja ob 23.35 zaključi. Nova, 29. redna seja bo v torek 
08.12.2009 ob 18.00 uri, na kateri se bodo obravnavale točke, ki na tej nocojšnji seji niso 
bile.  

 

 
 


