
OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

 
S K L E P I 

25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  13.06.2013 ob 17.00 uri 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 

Zap. 
št. 

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

REALIZACIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306/V 

Potrdi se vsebina dnevnega reda 25. redne seje OS: 
 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 24. redne seje, 3. izredne in 6. 
dopisne seje  Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Seznanitev z Letnim poročilom Javnega podjetja center za ravnanje z 
odpadki Puconci d.o.o. za leto 2012 in Poslovnim načrtom Javnega podjetja 
center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.. za leto 2013. 
3. Seznanitev z realizacijo plana podjetja Saubermacher - Komunala 
Murska Sobota v letu 2012 in s planom podjetja za leto 2013. 
4. Seznanitev s Poslovnim, finančnim in strokovnim poročilom 
Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2012 in seznanitev s Programom 
dela in finančnim načrtom Zdravstvenega doma Murska Sobota za leto 2013. 
5. Seznanitev s Poročilom o delu Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 
Sobota za leto 2012. 
6. Soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k potrebnemu številu kadra  
ter k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v vrtcu Beltinci za šolsko leto 
2013/2014. 
7. Odobritev sofinanciranja nadstandardnih programov osnovnošolske 
dejavnosti Osnovne šole Bakovci v podružnični šoli Dokležovje v šolskem letu 
2013/2014. 
8. Odobritev nadstandardnih programov osnovnošolske dejavnosti 
Osnovne šole Beltinci v šolskem letu 2013/2014 in zagotovitev sredstev za 
njihovo izvedbo. 
9. Imenovanje Komisije za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine 
Beltinci.   
10. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
11. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
12. Odlok  o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za 
območje Občine Beltinci. 
13. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Beltinci. 
14. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika  o dodeljevanju državnih pomoči na 
področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci. 
15. Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci za leto 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

 
307/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci s tem, da se na 1. strani zapisnika popravi v besedilu, kjer je 
zapisano, ko je župan ugotavljal prisotnost…prisotnih bilo dejansko vseh 19 
članov občinskega sveta in ne 18 kot je zapisano. Seznam prisotnih je na isti 
strani pravilno zapisan. Prav tako naj se pri pobudah in vprašanjih iz zadnje 
24. redne seje popravi pri razpravi svetnika Martina Duha, da je iznesel 
problematiko treh jaškov in izliv iz jaškov na Melincih in ne za celotne Melince, 
kot je zapisano. 

 
 
 

DA 

 
308/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme zapisnik 3. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci s tem da se na 1. Strani zapisnika popravi v besedilu, jjer 
je zapisano, ko je župan ugotavljal prisotnost…prisotnih bilo dejansko  17 
članov občinskega sveta in ne 19 kot je zapisano. Seznam prisotnih je na isti 
strani pravilno zapisan. 

 
 

DA 

 
309/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejeme zapisnik 6. dopisne seje Občinskega 
sveta Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

 Občinski svet Občine Beltinci daje ravnateljici Vrtca Beltincni soglasje k  



 
310/V 

predlogu oblikovanja oddelkov in potrebnem številu kadra in potrebnem številu 
kadra ter k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko 
leto 2013/2014. 

 
DA 

 
 

311/V 

1.Občinski svet Občine Beltinci odobri sofinanciranje s strani OŠ Bakovci 
predlagano nadstandardno zaposlitev - dodatne ure v kombiniranih oddelkih 
POŠ Dokležovje za šolsko leto 2013/2014, izvedbo fakultativnega pouka in 
sofinanciranje delovnih mest tehničnih delavcev. 
2.Sredstva za izvedbo predlaganih nadstandardnih programov OŠ Bakovci POŠ 
Dokležovje v skupni višini 3.718,50 EUR/mesec oz. skupaj 44.234,95 EUR za 
celotno šolsko leto 2013/2014 so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za 
leto 2013 in bodo zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za leto 2014. 

 
 
 

DA 
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1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani OŠ Beltinci predlagane 
nadstandardne programe osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci za šolsko leto 
2013/2014. 
2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov OŠ Beltinci za šolsko leto 
2013/2014 so za koledarsko leto 2013 zagotovljena v proračunu Občine 
Beltinci za leto 2013, med tem, ko se v proračunu Občine Beltinci  za leto 2014 
zagotovijo sredstva za preostanek šolskega leta 2013/2014 in sicer v višini 
8.193,66 eur/mesec.  

 
 

DA 
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I. 
V komisijo za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltnci se 
imenujejo: 
1. REGINA OZMEC, Ravenska 3, 9231 Beltinci - za predsednico. 
2. ŽELJKO RITLOP, Gančani 165, 9231 Beltinci - za člana. 
3. VILJEM HORVAT, Sončna 2, Dokležovje, 9231 Beltinci - za člana. 
4. ANA BUGAR, Gančani 122/b, 9231 Beltinci - za članico. 
5. JOŽEF ERJAVEC, Lipovci 68, 9231 Beltinci - za člana. 
II. Mandat člaom komisije začne veljati z dnem imenovanja in traja do iztega 
mandata članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih 
volitvah v letu 2010. 
III. Sklep začne veljati z dnem sprejetja. 

 
 
 
 

DA 

 
314/V 

Občinski svet Občine Beltinci  ne sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci - v 
skrajšanem postopku. 

 
DA 

 
315/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka o 
organizacii in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci v predloženi 
vsebini, v skrajšanem postopku.  

 
DA 

316/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva v 
Občini Beltinci v predloženi vsebini.  

 
DA 

 
 

317/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe predlagani Program ukrepov za dodeljevanje 
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci z višino 
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kakor sledi: 
- Za ukrep spodbujanja začetnih investicij v razširjanje dejanvosti in razvoj se v 
letu 2013 razpišejo sredstva v višini 53.000,00 EUR. 

 
 

DA 

 


