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OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI
SKLEPI
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 18.06.2015 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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49/VI

V S E B I NA
SKLEPA

Občinski svet Občine Beltinci potrdi zapisnik 6. redne seje Občinskega
sveta Občine Beltinci s tem, da se dopolni razprava svetnika Dejana
Klemenčiča in sicer z besedilom pri točki AD 10 - Pobude in vprašanja
članov Občinskega sveta Občine Beltinci:« Ker prihaja po njegovem
mnenju do hudih kršitev predpisov pri opravljanju službe in za
nevestno delo v teh primerih, poziva župana, da proti odgovorni osebi v
občinski upravi sproži ustrezen postopek ugotavljanja odgovornosti.«

53/VI

Svetnik Dejan Klemenčič predlaga umik 5. točke dnevnega reda –
sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2014.
1. Sprejem zapisnika 6. redne seje OS in realizacija sklepov 6. redne
seje OS.
2. Sprejem Odloka o podrobnem načrtu za stanovanjsko naselje
Ižakovci - ena obravnava.
3. Soglasje k sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev v Osnovni šoli
Beltinci za šolsko leto 2015/2016.
4. Odločitev o priznanjih Občine Beltinci v letu 2015.
5. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto
2014.
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji
študentov v Občini Beltinci.
7. Sprejem Programa ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Občini Beltinci za leto 2015.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih v predloženi
vsebini - v eni obravnavi.
Svetnik Dejan Klemenčič predlaga, da naj Osnovna šola Beltinci v roku
8 dni svojo vlogo za sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev v OŠ
Beltinci dopolni z natančnim finančnim poročilom za kuhinjo z
razdelitvijo obvezne in t.i. tržne dejavnosti – sklep ni bil sprejeti.
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1. Občinski svet Občine Beltinci odobri s strani Osnovne šole
Beltinci predlagane nadstandardne programe osnovnošolske
dejavnosti Osnovne šole Beltinci za šolsko leto 2015/2016.
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2. Sredstva za izvedbo nadstandardnih programov Osnovne šole
Beltinci v skupni višini 8.937,01 EUR/mesec oz. skupaj v višini
90.459,64 EUR za šolsko leto 2015/2016 so zagotovljena v
proračunu Občine Beltinci za leto 2015 in v proračunu Občine
Beltinci za leto 2016.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme odločitev o tem, da se v letu
2015 podelijo naslednja priznanja Občine Beltinci:
- Naziv ČASTNI OBČAN gospe Elizabeti Zadravec, Mladinska 11, 9231
Beltinci.
- PLAKETA Občine Beltinci, gospodu SALIHU ZEČIRI, Panonska 21,
9231 Beltinci.
- PISNO PRIZNANJE občine, KUD ŠTEFAN KÜHAR BRATONCI,
Bratonci 130, 9231 Beltinci.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Beltinci za leto 20114 z vsemi prilogami.
Občinski svet občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci v
predloženi vsebini.
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 za leto 2015 z višino razpoložljivih
sredstev za posamezne ukrepe in sicer:
a) spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
in razvoj: višina sredstev: 21.000,00 evrov;
b) spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev, višina sredstev:
14.000,00 evrov;
c) spodbujanje socialnega podjetništva, višina sredstev. 10.000,00
evrov.
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V kolikor v okviru sprejetega Programa ukrepov za dodeljevanje
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci v letu 2015
predvidena sredstva za posamezen ukrep ne bodo v celoti uporabljena,
se preostanek teh lahko uporabi za drugi ukrep, ki je določen med
ukrepi finančnih spodbud za to leto.
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