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SKLEPI 
 

14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila  01.03.2012 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 

REAL. 
DA/NE 

 
169/V 

Sprejme se predlog svetnika Igorja Adžiča, da se umakne 5 točka dnevnega reda.  

DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170/V 

Sprejme se predlog svetnika Martina Duha o tem, da se zamenjata zadnja in 
predzadnja točka dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
Spremenjeni dnevni red 14. redne seje OS tako glasi: 
Sprejme se vsebina spremenjenega dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci: 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 13. redne  in 3. dopisne seje  Občinskega 
sveta Občine Beltinci. 
2. Predlog Odloka za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci-1. obravnava. 
3. Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino 
Beltinci-1. obravnava. 
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije-l. obravnava. 
5. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
6. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča-skrajšani postopek. 
8. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci -1. obravnava.  
9. Odločitve o vlogah za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(točka zaprta za javnost). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA 

171/V Sprejme se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
vsebini in obliki. 

DA 

172/V Sprejme se zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani 
obliki in vsebini. 

DA 

173/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na 
območju Občine Beltinci v 1. obravnavi.  

 

DA 

174/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na 
območju Občine Beltinci v 1. obravnavi. Odlok se v skladu z določili 12. člena ZVKD da 
v javno razpravo, ki na podlagi sprejetja tega sklepa traja 30 dni od dneva objave javne 
obravnave.  

DA 

175/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta 
pomurske regije v predloženi vsebini in obliki-skrajšani postopek.  

DA 

176/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v predlagani vsebini-v skrajšanem 
postopku.  

DA 

177/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki – v 1. obravnavi. 

DA 

178/V Seja se zapre za predvajanje za javnost – obravnavanje zadnje 9. točke dnevnega reda 
14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci.  

 

179/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani predlog oprostitev/neoprostitev 
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v predlagani obliki in 
vsebini.  

DA 

 


