
 1 

Občinski svet 
 

S K L E PI  
11. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, 

ki je bila 28.02.2008 ob 18.00 uri 
v prostorih Občine Beltinci,  

Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 

NEREALIZIRANI  SKLEPI PREJŠNJIH SEJ IN SKLEPI V TEKU REALIZACIJE: 
Zap. št. V S E B I NA     S K L E P A SEJA OS  

DNE 
REALIZACIJA 

 
 
 

25/IV 

Občinski svet Občine Beltinci zadolži občinsko upravo in 
župana Občine Beltinci, da skupaj s pristojnimi ministrstvi 
in koncesionarjem najde v roku 30 dni primerno, zakonsko 
vzdržljivo rešitev, ki bo omogočila sofinanciranje Občine 
Beltinci v izgradnjo Doma starejših Beltinci, ki bo v skladu 
z zakonom ter ponovno uvrsti točko na dnevni red 
občinske seje.   

 
 

3. redna seja -
27.03.2007 

 
V  

TEKU 
REALIZACIJE 

 
 

31/IV 

Občinski svet Občine Beltinci soglaša s tem, da je Občina 
Beltinci solastnik novega objekta in opreme Pokrajinske in 
študijske knjižnice Murska Sobota, do lastniškega deleža 
glede na višino vloženih finančnih sredstev s strani Občine 
Beltinci v izgradnjo tega objekta in v nakup opreme. 

 
nadaljevanje 
3. redne seje- 

03.04.2007 

 

 
V 

TEKU 
REALIZACIJE 

 
 

35/IV 

Drugi del sklepa (prvi del realiziran): 
Občinski svet Občine Beltinci zahteva, da se takoj pristopi 
k ureditvi protihrupne ograje ob železniški progi v naselju 
Bratonci in ureditev varnostnih ukrepov na vseh 
nezavarovanih železniških prehodih na območju Občine 
Beltinci. 

 
nadaljevanje 
3. redne seje- 

03.04.2007 

 

 
V 

TEKU 
REALIZACIJE 

 
36/IV 

Občinski svet Občine Beltinci je sprejel sklep, s katerim se 
v roku 10-ih dni opravi prenos lastništva kulturne dvorane 
v Beltincih na KS Beltinci. 

nadaljevanje 
3. redne seje- 

03.04.2007 

 
NE 

75/IV Po pridobitvi sredstev iz kozehijskih skladov se bo ustrezno 
prilagodil terminski plan izgradnje kanalizacijskega 
omrežja v Občini Beltinci. 

 

6. redna seja 

31.07.2007 

V 
TEKU 

REALIZACIJE 
76/IV Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k pripravi 

razpisne dokumentacije za izgradnjo sekundarne 
kanalizacije Melinci-Ižakovci skupaj s finančno 
konstrukcijo, ki se predstavi na naslednji redni seji 
občinskega sveta, ki bo sklicana do 20. septembra 2007. 

 
6. redna seja 

31.07.2007 

 
V 

TEKU 
REALIZACIJE 

 
 

 
SKLEPI 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA: 

Zap.  
št. 

V S E B I NA      

S K L E P A 

REALIZACIJA 
DA/NE 

 
 
 
 
 
 

153/IV 

Sprejme se dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci in sicer: 
1. Poročilo o izidu volitev za nadomestnega člana Občinskega sveta 
Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti in potrditev 
mandata novoizvoljenemu članu občinskega sveta.  
2. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja za ravnanje 
z odpadki Puconci d.o.o. – II. obravnava. 
3. Aneks III k medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in 
obratovanja regijskega »Zbirno-sortirni center za odpadke 
Puconci«. 
4. Potrditev zapisnikov 9. in 10. redne seje ter 5. korespondenčne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 
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5. Realizacija sklepov 9. in 10. redne ter 5. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. 
6. Zbirni center za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločenih frakcij z območja Občine Beltinci. 
7. Prošnja KUD Beltinci za dodelitev zemljišča za gradnjo 
»cimprane hiše v Beltincih«. 
8. Zahteva za vračilo zemljišča. 
9. Potrditev programov javnih del za leto 2008 v Občini Beltinci. 
10. Informacija o izgradnji pomurskega vodovoda. 
11. Pobude in vprašanja. 
12. Razno.  

 
 

154/IV 

Potrdi se mandat Jožetu Horvatu, roj. 21.10.1955, stanujočemu v 
Beltincih, Poljska pot 9/a, 9231 Beltinci kot nadomestnemu članu 
Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavniku romske 
skupnosti. Mandat traja članu do izteka mandata ostalim članom 
občinskega sveta. 

 
 

DA 

 
155/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v predloženi 
obliki in vsebini v II. obravnavi. S tem Občina Beltinci postane 
ustanoviteljica omenjenega javnega podjetja.  

 
DA 

 
 
 

156/IV 

1. Občinski svet Občine Beltinci sprejme Aneks III k 
medobčinski pogodbi o sofinanciranju izgradnje in 
obratovanje CEROP II-faza in se občina zaveže vključiti iz 
aneksa predvideni znesek sofinanciranja v proračun Občine 
Beltinci za leto 2008. 

2. Sprejme se dokument identifikacije investicijskega projekta 
Regionalni center za ravnanje z odpadki Puconci II-faza in 
se vključi v načrt razvojnih projektov Občine Beltinci 2008-
2011. 

 
 
 
 

DA 

 
157/IV 

Sprejme se vsebina zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 20.12.2007. 

 
DA 

 
158/IV 

Sprejme se vsebina zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci, ki je bila 10.01.2008.  

 
DA 

 
159/IV 

Sprejme se vsebina zapisnika 5. korespondenčne seje, ki je bila 
izvedena 29.01.2008. 

 
DA 

 
 

160/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se zbirni center 
za ločeno zbiranje frakcij uredi pri čistilni napravi v Beltincih. 
Uredi – asfaltira se dovozna cesta do centra. Zbirni center preide v 
upravljanje JKP Komune d.o.o. Beltinci, ki vzpostavi režim zbiranja 
ločenih frakcij. 

 
 

V  
TEKU 

REALIZACIJE 
 

161/IV 
Ne sprejme se sklep o dodelitvi v brezplačno uporabo oz. 
ustanovitev pravice na zemljišču s parc. št. 1674 k.o. Beltinci v 
korist KUD Beltinci za gradnjo »cimprane hiše«. 

 
DA 

 
162/IV 

Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci 
neodplačno-prenese (dejansko vrne) lastništvo s parc. št. 1459/2, 
k.o. Beltinci na osebo Vera Perkič, Beltinci, Mladinska ul. 18, 9231 
Beltinci. 

V 
TEKU 

REALIZACIJE 
 

 
163/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani in s strani 
ministrstva potrjen program javnih del v letu 2008 v Občini 
Beltinci. 

 
DA 

 


