
OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

S K L E P I 
9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 15.09.2011 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 

REALIZ. 
DA/NE 

102/V Sprejme se dodatna 10. točka dnevnega reda: »Obvezna razlaga 2. in 5. 
alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Beltinci«. 

 
DA 

103/V Sprejme se dopolnjeni dnevni red 9. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci:  

1. Potrditev zapisnika 8. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
2. Realizacija sklepov 8. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 
3. Poročilo in obvestila župana Občine  Beltinci  o dogajanjih v občini. 
4. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
5. Predlog Odloka o ustanovitvi  javnega zavoda Zdravstveni dom 

Murska Sobota-I. obravnava. 
6. Predlog Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 

prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci-I. obravnava. 
7. Predlog Pravilnika o oddaji nepremičnin v lasti Občine Beltinci -

enofazni postopek. 
8. Odločitev o višini oprostitve plačila avtobusnih prevozov 

osnovnošolskih učencev.  
9. Sprememba programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud 

za razvoj podjetništva v Občini Beltinci. 
10. Obvezna razlaga 2. in 5. alineje 2. odstavka 11. člena Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci. 

 
 
 
 
 
 
 
DA 

104/V Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini.  

 
DA 

105/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Murska Sobota v 1. obravnavi v deloma spremenjeni 
vsebini, ki se nanaša na 10. člen odloka – zahtevo, da ima Občina Beltinci 
stalno enega člana v svetu tega javnega zavoda.  

 
 
DA 

106/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu zbiranja in odvoza 
odpadkov na območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini – v 1. 
obravnavi. 

 
DA 

107/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti 
Občine Beltinci v najem (zakup) v predlagani vsebini z vključeno 
spremembo pri ceniku za stavbna zemljišča – v prilogi pravilnika iz 
dopolnitvijo – dodatnim členom o obveznosti poročanja o sklenjenih 
najemnih in zakupnih pogodbah. 

 
 
DA 

108/V 1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2011/2012 iz 
proračuna Občine Beltinci 100% financirajo  avtobusni prevozi učencev v 
Osnovno šolo Beltinci in nazaj  domov in to   iz vseh vasi v občini, iz katerih 
se ti avtobusni  prevozi vršijo. 
2. Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2011 
naprej. 

 
 
 
DA 

109/V 1. 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 posamezne ukrepe in sicer za: 
- spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in 
razvoj. 
2. Višina sredstev 1. kvote znaša 50.000,00 evrov. 
3. S tem sklepom se razveljavi sprejeti Sklep Občinskega sveta Občine 
Beltinci št. 032-01/2011-7-93/V z dne 30.06.2011. 

 
 
 
 
DA 

110/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme obvezno razlago 2. in 5. alineje 
drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Občine Beltinci (Ur. list RS št. 40/2011, 41/2003, 47/2005, 
78/2005, 102/2009 in 43/2011). 

 
DA 

 


