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SEDEMNAJSTA REDNA SEJA  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
Dne 10.07.2012 je bila izvedena 17. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci. 
 
Predlagani dnevni red je vseboval 13 točk. Po uvodni predstavitvi točk dnevnega reda je bila 
sprejeta sprememba vrstnega reda zaradi povabljenih gostov. 
 
Pod točko AD 1 sta bila sprejet zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ter 4. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, pri tej točki je bilo podano poročilo o realizaciji 
sklepov prejšnjih dveh sej. 
 
Pod točko AD 2 je občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja VODOVOD sistema B 
d.o.o. v prvi obravnavi s pripombami in sicer: ključ za  osnovne vložke in na njihovi podlagi 
pridobljene poslovne deleže naj bo število prebivalcev posamezne občine ustanoviteljice (in ne 
predvidena poraba vode v posamezni občini ); precizirati se mora, da se najem infrastrukture, za 
katero župani občin ustanoviteljic sklenejo z javnim podjetjem najemno pogodbo oz. pogodbo o 
uporabi in upravljanju, nanaša le na infrastrukturo skupnega pomena, zgrajeno v okviru projekta 
oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B; črta se omejitev sklepanja neposrednih pogodb 
novoustanovljenega skupnega javnega podjetja z obstoječimi občinskimi podjetji samo na prvih 5 
let od njegove uveljavitve. 
 
Pod točko AD 3 je Občinski svet Občine Beltinci odobril sofinanciranje dodatnih ur v kombiniranih 
oddelkih OŠ Bakovci, podružnični šoli Dokležovje v letu 2012/2013.  
 
Pod točko AD 4 je Občinski svet Občine Beltinci sprejel sklep o nadstandardnih programih 
osnovnošolske dejavnosti OŠ Beltinci v šolskem letu 2012/2013 in zagotovitev sredstev za njihovo 
izvedbo. 
 
Pod točko AD 5 Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in 
potrebnem številu kadra - k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih v Vrtcu Beltinci za šolsko leto 
2012/2013. 
 
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci v drugi 
obravnavi je bil sprejeti pod točko AD 6. 
 
Ob občinskem prazniku 17. avgustu se podeljujejo tudi priznanja. Občinski svet Občine Beltinci je 
pod točko AD 7 sprejel odločitev o predlogih za podelitev  letošnjih priznanja. Priznanja bodo 
prejeli: PLAKETO OBČINE BELTINCI Društvu starodobnikov ljubiteljev starih koles DIMEK 
BELTINCI., PISNO PRIZNANJE OBINE BELTINCI, g. Boštjan Tivadar in Odbor za pomoč družini 
Rajner v sestavi: Boštjan Tivadar, Franc Cigan, Franc Maučec, Janko Bezjak in Alojz Sraka. 
ter naziv ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI, g. Ivan Maučec iz Beltinec. 
 
Pod točko AD 8 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal obširno poročilo in obvestila o 
dogajanjih in projektih občine v času od zadnje seje. 
 
Pod točko AD 9 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja. 

 
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Beltinci za leto 2012 je bil sprejeti pod AD 10. 



  

 
Pod točko AD 11 je občinski svet pristopil h konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za 
nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. 
 
Pod točko AD 12 je občinski svet podal soglasje k sklepu mestnega sveta MO Muska Sobota o 
oddaji prostorov zobozdravstvene ambulante v zdravstveni postaji Rogašovci ter soglasje k sklepu 
mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota o soglasju Zdravstvenemu domu Murska Sobota za 
oddajo zdravstvenih prostorov v Otroškem dispanzerju v Zdravstvenem domu v Murski Soboti 
koncesionarki Alenki Horvat, dr. med.spec. 
 
Pod zadnjo, 13 točko dnevnega reda pa je bil sprejeti programa ukrepov za dodeljevanje finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci. 
 
 
 
 

Tajništvo občinske uprave, Lilijana Žižek 


