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DESETA REDNA SEJA  OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 
 
Deseta redna seja je bila izvedena 25. oktobra 2011. Na seji je bilo obravnavanih 12 točk 
dnevnega reda.  
 
Pod točko 1 je bil potrjeni zapisnik in realizacija sklepov 9. redne seje, ki je bila 15.09.2011.  
 
Nadalje je župan dr. Matej Gomboši pod točko 2 podal poročilo in obvestila prisotnim članom 
občinskega sveta o dogajanjih v občini od zadnje seje OS. 
 
Pod točko 3 so člani občinskega sveta postavljali vprašanja, dajali pobude in mnenja. Na nje sta 
odgovarjala župan in direktor občinske uprave.  
 
Pod točko 4 dnevnega reda je bil, po predstavitvi poročila in ugotovitev s strani Nadzornega 
odbora, sprejeti predlog Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2010.  
 

Pri točki 5 je občinski svet sprejel drugo dopolnitev Letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci v letu 2011. 
 
Ker nalaga državna zakonodaja in Ministrstvo za okolje in prostor nujno uskladitev Odlokov občin 
o oskrbi s pitno vodo, so pri točki 6 člani dobili v prvo obravnavo predlog Odloka o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Odlok je bil v 1. branju sprejet. 
 
Pod točko 7 je bil prisotnim predstavljen predlog Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini 
Beltinci, ki predvideva razpis koncesije za opravljanje te javne službe. Po razpravi je bil odlok z 
manjšo dopolnitvijo v 1. branju sprejet. 
 
Pri točki 8 je bil predstavljen predlog novega Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini 
Beltinci, ki nadomešča obstoječ starejši odlok. Po razpravi je bil predlog odloka v 1. branju sprejet.  
 
Pod točko AD 9 je bil prisotnim predstavljen predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih predmetnih površin v 
Občini Beltinci. Po razpravi je bil odlok v 1. branju sprejet.  
 
Občinski svet Občine Beltinci je pod točko AD 10 imenoval člane v Svet Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota. Postopek je po uvodu prisotnim predstavil predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja OS Občine Beltinci. 
Člani OS so potrdili oba predloga in sicer: Terezijo Topoljski, Gubčeva 5, 9231 Beltinci ter Milana 
Kermana, Bratonci 148/a, 92312 Beltinci. 
 
Odločitev o številu in višini štipendij Občine Beltinci v študijskem letu 2011/2012 je bila s strani 
občinskega sveta soglasno potrjena oz. sprejeta pod točko 11. Občinski svet se je strinjal in sprejel 
sklep, da se razpiše skupaj 10 občinskih štipendij v tem študijskem letu ter da višina štipendije 
znaša 120,00 evrov. 
 

Občinski svet je pod zadnjo točko 12 obravnaval predlog kandidata za zastopnika pacientovih 
pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota. Člani OS so bili mnenja, da se 
gospodu Martinu Raju, univ.dipl.prav., Trstenjakova 32, Murska Sobota, soglasje ne podeli. 
 
 

Lilijana Žižek  


