OBČINA BELTINCI

Občinski svet
Z A P I S N I K
4. dopisne seje Občinskega sveta občine Beltinci,
ki je bila izvedena v ponedeljek, dne 11.06.2012
Dne 07.06.2012 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. Predlog sklepa o določitvi števila in vrste priznanj Občine Beltinci v letu 2012.
Dopisna seja Občinskega sveta je bila izvedena tako, da je tajnica v občinski upravi Lilijana Žižek v
ponedeljek, 11.06.2012 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 točko dnevnega reda 4. dopisne seje.
AD 1
Z Odlokom o priznanjih Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok) so v Občini Beltinci določena priznanja Občine
Beltinci, urejen je postopek in način podeljevanja priznanj. V 10. čl. citiranega odloka je med drugim vsebovano
določilo o tem, da občinski svet na predlog komisije določi število priznanj, ki se vsako leto podelijo na podlagi
objavljenega javnega razpisa. V 15. čl. odloka pa so vsebovana določila o tem, da se sredstva za priznanja in
nagrade zagotovijo v občinskem proračunu ter da občinski svet tudi vsako leto odloči o višini zneska za
nagrade pri priznanju Občine Beltinci z denarno nagrado in o višini zneska za nagrado pri priznanju za
opravljeni magisterij, doktorat. Ugotovljeno je bilo, da v proračunu Občine Beltinci za leto 2011 niso predvidena
sredstva za nagrade pri priznanju Občine Beltinci. Sredstva za opravljeni magisterij, doktorat so v proračunu
občine predvidena in se študentom podeljujejo pod v Pravilniku o stimulaciji študentov v Občini Beltinci (Ur. list
RS, št. 96/04) določenimi pogoji. Iz zapisnika Komisije za izvedbo in objavo javnega razpisa za podelitev
priznanj in nagrad Občine Beltinci (v nadaljevanju: komisija) z dne 1.6.2011 je razvidno, da komisija predlaga
občinskemu svetu, da sprejme odločitev o podelitvi 3 priznanj Občine Beltinci v letu 2011. Predsednik
navedene komisije je v občinski upravi občine podal ustno dopolnitev predloga, ki v zapisniku sicer ni razviden
(na seji komisije pa je bil osvojen) in sicer o vrsti priznanj, ki se naj podelijo: častni občan Občine Beltinci,
plaketa Občine Beltinci, pisno priznanje Občine Beltinci.
Z ozirom na povedano se Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme v tem dopisu navedeni in s
strani komisije predlagani sklep o številu in vrsti priznanj občine, ki bodo podeljena v letu 2012.
Člani Občinskega sveta so se do predloga sklepa opredelili z glasovanjem in sicer:
1. ADŽIČ IGOR
ZA
12. JOŽEF RUŽIČ
ZA
2. BALAŽIC MARJAN
ZA
13. MARJAN SMODIŠ
ZA
3. ČINČ ROMAN
ZA
14. ALOJZ SRAKA
ZA
4. MARTIN DUH
ZA
15. BOJAN VEREŠ
ZA
5. FERČAK JOŽEF
ZA
16. GENOVEFA VIRAG
ZA
6. FORJAN ALOJZ
ZA
17. MATEJ ZAVEC
ZA
7. HORVAT SREČKO
ZA
18. ŠTEFAN ŽIŽEK
ZA
8. DUŠAN HORVAT
NEDOSEGLJIV
19. BOJAN ŽERDIN
ZA
9. ALOJZ LADISLAV HORVAT
ZA
10. ŠTEFAN PERŠA
ZA
11. SLAVKO PETEK
ZA
Iz glasovanja pri tej točki dnevnega reda izhaja: ZA: 18, PROTI: 0, en svetnik ni bil dosegljiv - sklep je sprejet.
Sklep št. 207/V:
V letu 2012 se podelijo skupaj 3 priznanja Občine Beltinci in sicer: častni občan Občine Beltinci,
plaketa Občine Beltinci, pisno priznanje Občine Beltinci.
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Lilijana ŽIŽEK
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