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PETINDVAJSETA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
V četrtek, 13. junija 2013 je bila izvedena 25. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci, 
ki je zajemala v dnevnem redu skupaj 15 točk. 
 
Pod prvo točko dnevnega reda so bili potrjeni zapisnik 24. redne seje, 3. izredne in 6. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. Ob pregledu sklepov navedenih prejšnjih sej, 
je bilo ugotovljeno, da so bili vsi sklepi občinskega sveta realizirani. 
 
Pod točko 2, 3, 4 in 5 so podali svoja poročila za leto 2012 in poslovne načrte za leto 2013 
direktorji javnih podjetij in zavodov: Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci 
d.o.o., Saubermacher & Komunala Murska Sobota, Zdravstveni dom Murska Sobota ter 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. 
 
Pod točko AD 6 je občinski svet podal soglasje k predlogu oblikovanja oddelkov in k 
potrebnemu številu kadra ter k sistemizaciji delovnih meset zaposlenih v vrtcu Beltinci za 
šolsko leto 2013-2014. 
 
Pod točko AD 7 je občinski svet odobril sofinanciranje nadstandardnih programov 
osnovnošolske dejavnosti Osnovne šole Beltinci v podružnični šoli Dokležovje v šolskem letu 
2013-2014. 
 
Občinski svet je pod točko AD 8 odobril nadstandardne programe osnovnošolskih djeanvosti 
OŠ Beltinci v šolskem letu 2013/2014 in zagotovil sredstva za njihovo izvedbo. 
 
Pod točko AD 9 je bila imenovana Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta 
Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej Gomboši je pod točko AD 10 podal poročilo in obvestila o dogajanjih v 
občini od zadnje seje občinskega sveta. 
 
Svetniki in svetnica so pod točko AD 11 podajali svoje pobude in vprašanja. 
 
Občinski svet ni sprejel pod točko AD 12 predlaganega Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci. 
 
Pod točko AD 13 je občinski svet potrdil sveibno Odloka o dopolnitvi odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci. 
 
Pod točko AD 14 je občinski svet sprejel vsebino Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o 
dodeljevnaju državnih pomoči na območju ohranjanja in razvoja kmetijstva  in podeželja v 
Očbini Beltinci. 
 
Pod zadnjo, AD 15 točko pa je bil še sprejeti Program ukrepov  za dodeljevanje finačnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci  za leto 2013. 
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