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Občinski svet 
 

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

ki je bila 13.03.2008 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 
 
 

122/IV 

Občinska uprava Občine Beltinci pripravi najkasneje do 
30.01.2008 nove predloge pravilnikov za področje kulture, 
turizma, sociale-zdravstva in področja ostala društva za 
sprejem na občinskem svetu Občine Beltinci kot tudi javne 
razpise za vsa ta področja do konca meseca marca 2008. K 
pripravi pravilnikov je potrebno vključiti člane strokovnih 
komisij, ki so delovali do sedaj, ki skupaj z občinsko 
upravo pripravijo pravilnike, ki bodo jasni, enostavnejši in 
konkretni. 

 
 

8. redna seja 

29.11.2008 

 
V 

TEKU 
REALIZACIJE 

 
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. 

 

11. redna seja 

28.02.2008 

V 
TEKU 

REALIZACIJE 

 
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. 

 
11. redna seja 

28.02.2008 

 
V TEKU 

REALIZACIJE 
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SKLEPI 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA: 
Zap.  
št. 

V S E B I NA      

S K L E P A 

REALIZACIJA 
DA/NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

164/IV 

Sprejme se dnevni red 12. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci: 

1. Informacija o gradnji gospodarskega središča v Občini 
Beltinci. 

2. Informacija o zaključku izvedbe E-točk v Občini Beltinci. 
3. Informacija o pridobitvi kohezijskih sredstev. 
4. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Beltinci. 
5. Realizacija sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine 

Beltinci. 
6. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008-druga 

obravnava. 
7. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Občine Beltinci. 
8. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj obrti in 

podjetništva. 
9. Predstavitev razpisa sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

Melinci-Ižakovci-Dokležovje. 
10. Neodplačni prenos nepremičnega premoženja last Občine 

Beltinci v last Župnije Beltinci. 
11. Pobude in vprašanja. 
12. Razno. 

 
 
 
 
 
 
 

DA 

 
 

165/IV 

Ustanovi se projektna skupina v sestavi: Župan Milan Kerman, 
Igor Adžič, Virag Martin, Peter Dugar in Peter Gruškovnjak, ki bo 
spremljala  vse aktivnosti v zvezi z gradnjo gospodarskega središča 
v Občini Beltinci. 

 
DA 

 
166/IV 

Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje oz. podpira projekt 
Luke Koper o gradnji gospodarskega središča v Občini Beltinci 

 
DA 

 
 

167/IV 

Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana Občine Beltinci, 
Milana Kermana, da podpiše pismo o nameri v petek, 21.03.2008 o 
gradnji gospodarskega središča v Občini Beltinci z podjetjem Luka 
Koper, ministrstvi in Občino Lendava. 

 
 

DA 

 
168/IV 

Potrdi se vsebina zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

169/IV Sprejme se amandma svetnika Simona Horvata k proračunu 
Občine Beltinci za leto 2008 o tem, da se v postavki investicijski 
transferji – sakralni objekti zagotovijo sredstva v višini 2.000,00 
evrov  za sofinanciranje obnove, pleskanje notranjosti farne cerkve 
v Dokležovju. 

 
V  

TEKU 
REALIZACIJE 

 
170/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejema vse predlagane dopolnitve 
in spremembe za II. branje proračuna Občine Beltinci za leto 2008. 

 
DA 

 
 

171/IV 

Sprejme se proračun Občine Beltinci za leto 2008 v predlaganem 
obsegu z dopolnitvijo 21. člena odloka. Po pridobitvi ustreznega 
sklepa o dodelitvi višine sredstev kohezijskega sklada  se opravi 
ustrezen rebalans. 

 
 

DA 

 
172/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja s nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 
2008 v predloženi obliki. 

 
DA 

173/IV Sprejme se Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine 
Beltinci za razvoj obrti in podjetništva v enofaznem (skrajšanem) 
postopku.  

 
DA 

 
174/IV 

Sprejme se Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine 
Beltinci za razvoj obrti in podjetništva v predlagani vsebini. 

 
DA 

 
175/IV 

Župnijo Beltinci se oprosti plačila razlike v vrednosti zamenjanih 
zemljišč Občini Beltinci v višini 11.741,88 evrov in obveznosti 
neodplačnega prenosa 304 m2 nezazidanega stavbnega zemljišča 
Župnije Beltinci na Občino Beltinci.  

 
DA 

 


