OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
6. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena v petek, dne 24.05.2013
Dne 21.05.2013 je bilo vsem članom Občinskega sveta Občine Beltinci, preko občinske uprave posredovano
vabilo in gradivo za dopisno sejo sveta, ki je vključevalo tudi sklic seje in sledeči dnevni red:

1. Sprejem Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltincienofazni postopek.
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v petek,
24.05.2013 v času med 08. in 10. uro po telefonu poklicala vse člane občinskega sveta in jih povprašala za
njihovo odločitev o predlogu sklepa, ki se nanaša na edino točko dnevnega reda 6. dopisne seje.
AD 1
Predlog pravilnika o sofinaciranju kulturnih progrmaov in kulturnih projetkov iz proračuna Občine Belitnci daje
temeljne osnove za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet direktnega sofinanciranja iz
proračuna Občine Beltinci in iz drugih javnih razpisov in pozivov, ter so odraz specifičnih potreb občanov in
prepoznavnosti Občine Beltinci. Komisije,ki so v preteklih letih izvajale ocenjevanje in vredotenje vlog, ki so
prispele na javni razpis so podale določene pripombe na obstoječi pravilnik. Tako je bilo potrebno v skladu z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo na novo urediti postopek izvedbe javnega razpisa in
uvesti točkovni sistem tudi za sofinanciranje kulturnih projektov. Pri končni pripravi predloga je občinska uprava
upoštevala tudi predhodno podane predlogei n pripombe s strani kulturnih društev in člaov Odbora za
negospodarstvo.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
12. JOŽEF RUŽIČ
2. BALAŽIC MARJAN
ZA
13. MARJAN SMODIŠ
3. ČINČ ROMAN
ZA
14. ALOJZ SRAKA
4. MARTIN DUH
ZA
15. BOJAN VEREŠ
5. FERČAK JOŽEF
ZA
16. GENOVEFA VIRAG
6. FORJAN ALOJZ
ZA
17. MATEJ ZAVEC
7. HORVAT SREČKO
ZA
18. ŠTEFAN ŽIŽEK
8. DUŠAN HORVAT
NEDOSEGLJIV
19. BOJAN ŽERDIN
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT
ZA
10. ŠTEFAN PERŠA
ZA
11. SLAVKO PETEK
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 18, PROTI: 0, 1 svetnik ni bil dosegljiv.

Sklep št. 305/V:
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturnih
društev Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v enofaznem postopku.
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