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11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 
 
 
 
Enajsta redna seja je bila izvedena 24.11.2011 in je obsegala 10 točk. 
 
Po potrditvi zapisnika in pregledu realizacije sklepov je bil pod točko AD 2 predstavljen 
predlog Zdravstvenega doma Murska Sobota, da se pokrije njihova izguba za leto 2010 v 
višini 43.448 EUR. Obrazložitev je bila podana s strani direktorja Zdravstvenega doma 
Murska Sobota g. Jožeta Felkarja. Občinski svet je predlog zavrnil in sprejel sklep s 
katerim se predstavljena izguba ne pokrije. 
 
Pod točko AD 3 je župan prisotnim podal poročilo o dogajanjih v občini od zadnje redne 
seje.  
 
Svetniki in svetnica so svoje pobude in vprašanja postavljali pod točko 4 dnevnega reda.  
 
Pod točko AD 5 je računovodja Štefan Činč predstavil vsebino Odloka o rebalansu 
proračuna občine Beltinci za leto 2011, katerega so svetniki sprejeli. 
 
Pod točko AD 6 je bil v 2. obravnavi sprejeti Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini 
Beltinci. Prav tako je bil pod točko AD 7 v 1. obravnavi sprejeti Odlok o občinskih taksah 
v Občini Beltinci.  
 
Pod točko AD 8 je bil s strani občinske uprave predstavljen predlog projekta za 1. fazo 
izgradnje telovadnice, fitnesa in slačilnic pod tribuno stadiona v Beltincih. Za projekt že 
obstaja gradbeno dovoljenje. Vrednost projekta je 444.226 EUR. Projekt je predvideval, 
da se kandidira na državni razpis, kjer bi lahko pridobili veliko večino potrebnih sredstev 
oz. 314.660 EUR. Po razpravi  člani občinskega sveta predloga projekta niso potrdili. 
 
Sprejeli pa so pod AD 9 predlog Sklepa o potrditvi projekta za beltinsko pot naravne in 
kulturne dediščine. Vrednost projekta je 225.900 EUR od katerih lahko na državnem 
razpisu pričakujemo 160.012 EUR.  
 
Pod zadnjo 10. točko je občinski svet soglasno potrdil tudi Sklep o pripojitvi Razvojnega 
sklada Občine Beltinci k občini Beltinci. 
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