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ŠESTINDVAJSETA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
V četrtek, 25. julija 2013 je bila izvedena 26. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je 
zajemala v dnevnem redu skupaj 15 točk. 
 
Pod prvo točko dnevnega reda je bil potrjeni zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. Ob pregledu sklepov prejšnje seje, je bilo ugotovljeno, da so bili vsi sklepi občinskega sveta 
realizirani. 
 
Pod točko 2 se je Občinski svet Občine Beltinci seznanil z Letnim poročilom Centra za socialno delo 
Murska Sobota. 
 
Pod točko 3 pa se je Občinski svet Občine Beltinci seznanil še z Letnim poročilom Policijske postaje 
Murska Sobota za leto 2013. 
 
Predstavnikov Regionalno razvojne agencije Mura Murska Sobota ter Razvojne agencije Sinergija 
Moravske Toplice na seji občinskega sveta ni bilo prisotnih, zato se ti dve točki preložita na eno od 
naslednjih sej občinskega sveta.  
 
Pod točko 6 je občinski svet sprejel odločitev o podelitvi priznanj ob občinskem prazniku Občine 
Beltinci 17. avgustu za leto 2013. 
 
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. 
 
Župan dr. Matej Gomboši je pod točko AD 7 podal poročilo in obvestila o dogajanjih v občini od 
zadnje seje občinskega sveta. 
 
Svetniki in svetnica so pod točko AD 8 podajali svoje pobude in vprašanja. 
 
Občinski svet je sprejel pod točko AD 9 predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih 
padavinskih odpadnih voda na območju Občine Beltinci za leto 2013. 
 
Pod točko AD 10 se je občinski svet seznanil s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine 
Beltinci za leto 2013 
 
Pod točko AD 11 je bil sprejeti predlagani Sklep o zadolžitvi Občine Beltinci. 
 
Pod točko 12 je občinski svet sprejel dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini 
Beltinci za leto 2013. 
 
Sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 
2013 je bil potrjeni pod točko AD 13. 
 
Pod točko AD 14 je občinski svet sprejel sofinanciranje  avtobusnih prevozov OŠ učencev v OŠ 
Beltinci v šolskem letu 2013/2014. 
 
Soglasje k ceniku storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja pa je 
občinski svet podal pod zadnjo točko dnevnega reda AD 15. 
 

Tajništvo občinske uprave 


