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ŠESTNAJSTA REDNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

Dne 22.05.2012 je bila izvedena 16. redna seja Občinskega sveta Občine Beltinci.
Predlagani dnevni red je vseboval 15 točk. Po uvodni predstavitvi točk dnevnega reda je bila sprejeta
sprememba vrstnega reda nekaterih točk dnevnega reda.
Pod točko AD 1 je bil sprejet zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci, pri tej točki je
bilo podano poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
Pod točko AD 2 je občinski svet podal soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice
Osnovne šole Beltinci , poročilo o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012 je pri tej točki podala
ravnateljica OŠ Beltinci Mateja Horvat.
Pod točko AD 3 je občinski svet podal soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca
Beltinci, pri tej točki je ravnateljica Vrtca Beltinci Martina Vidonja predstavila poročilo o delu za leto
2011 ter programa dela za leto 2012.
Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2011 je pod AD 4 predstavila direktorica
zavoda Ela Horvat. Letno poročilo je bilo s strani občinskega sveta sprejeto.
Občinski svet je pod AD 5 podal soglasje k letnemu programu dela ZTK Beltinci za leto 2012.
Letno poročilo o delu Komune Beltinci d.o.o. v letu 2011 je bilo s strani direktorja Janeza Senice
podrobno predstavljeno pod točko AD 6.
Pod točko AD 7 je župan dr. Matej Gomboši prisotnim podal obširno poročilo in obvestila o dogajanjih in
projektih občine v času od zadnje seje.
Pod točko AD 8 so člani Občinskega sveta podajali pobude in vprašanja.
Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnemu upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo
Pomurja - sistem B.« je bil potrjen s strani občinskega sveta pod točko AD 9.
Občinski svet je imenoval pod točko AD 10 komisijo za priznanja in nagrade Občine Beltinci za izvedbo
postopka in javnega razpisa za podelitev priznanj in nagrad ob občinskem prazniku 17. avgustu za leto
2012.
Pod točko AD 11 je bil sprejeti Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci v 2. obravnavi.

Občinski svet je v drugi obravnavi potrdil tudi Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci pod točko
AD 12, odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci pod točko AD 13.
Po enofaznem postopku je bil potrjeni s strani občinskega sveta pod točko AD 14 Predlog sprememb in
dopolnitev Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Beltinci.
Pod zadnjo točko – 15 pa je občinski svet sprejel Letni program ukrepov dodeljevanja državnih pomoči
na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2012.
Tajništvo občinske uprave, Lilijana Žižek

