
OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

SKLEPI 
15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila  12.04.2012 ob 17.00 uri, 
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

Zap. 
št. 

V S E B I NA      
S K L E P A 

REAL. 
DA/NE 

180/V Sprejme se dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s tem, da se 
umakne točka AD 3 (Volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije). 
Spremenjeni dnevni red 15. redne seje tako glasi: 
1.Potrditev zapisnika  in realizacija sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Beltinci. 
2. Imenovanje nadomestnega člana Varnostnega sosveta Občine Beltinci. 
3. Potrditev DIIP za projekt „Bujraški kubiki“ 
4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Beltinci za leto 2011. 
5. Poročilo in obvestila župana o dogajanjih v občini. 
6. Pobude in vprašanja članov  Občinskega sveta Občine Beltinci. 
7. Predlog Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini 
Beltinci – enofazni postopek. 
8. Letni program športa v Občini Beltinci za leto 2012. 
9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju 
turizma v Občini Beltinci – enofazni postopek. 
10. Predlog Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci-enofazni 
postopek. 
11. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini 
Beltinci-enofazni postopek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

181/V Sprejme se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani obliki 
in vsebini. 

 
DA 

182/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep: 
1. Razreši se dosedanji zunanji član Varnostnega sosveta Občine Beltinci po 

funkciji Andrej Bračko, dosedanji komandir Policijske postaje Murska Sobota. 
2. V varnostni sosvet se imenuje nadomestni član TOMISLAV HABULIN, sedanji 

komandir Policijske postaje Murska Sobota, zunanji član sosveta – po funkciji. 
3. Članstvo v sosvetu članu preneha z dnem razrešitve oz. z dnem poteka mandata 

članom Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je člane sosveta imenoval. 
4. Sklep velja z dnem sprejetja. 

 
 
 

DA 

183/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep: 
1. Potrdi se DIIP »Büjraški kubiki«, ki ga je izdelal Anton Kustec, ARSO, oddelek 

porečja reke Mure z dne 30.03.2012.  
2. Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 559.160,00 EUR (z DDV). 
3. Viri financiranja: 

- proračun Občine Beltinci v višini 27.957,20 EUR 
- IPA v višini 401.171,66 EUR 
- nacionalni javni viri v višini 47.196,67 EUR. 

4. odobri se izvedba investicije. 
5. Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine Beltinci za obdobje 

2010-2012. 
6. Naložba bo izvedena predvidoma do konca decembra 2013. 

 
 
 
 

DA 

184/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2011 z 
vsemi prilogami. 

 
DA 

185/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje 
programov športa v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini-enofazni postopek. 

 
DA 

186/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti predlagani Letni program športa v občini Beltinci za leto 
2012 v predloženi obliki in vsebini. 

 
 

DA 

187/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 
društev na področju turizma v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini-enofazni 
postopek.  

 
DA 

188/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme amandma predlagateljev in sicer na vsebino 
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci: 
 
1. V 17. členu (merila in kriteriji) Pravilnika doda kriterij sedeža izvajalcev programov 
oziroma projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva in sicer tako da naj 
dodano besedilo glasi;  

 
 
 
 

DA 



"Sedež izvajalcev programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva  
- Izvajalec programa ali projekta na področju socialnega in zdravstvenega varstva ima 
sedež v Občini Beltinci …25 točk  
- Izvajalec programa ali projekta na področju socialnega in zdravstvenega varstva nima 
sedeža v Občini Beltinci...0 točk." 
 
2. Spremeni se besedilo 18. člena Pravilnika tako, da pravilno glasi: 
"(1) Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo v 
izvedenem programu: 10 do 30 članov – 5 točk, 30 do 50 članov – 10 točk, 50 do 100 
članov - 50 točk, 100 do 200 članov – 100 točk, nad 200 članov - 200 točk. 

- Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Beltinci.".  

3. Na koncu še predlagam, da se  spremeni besedilo 19. člena Pravilnika tako, da naj 
glasi: 

"Največ dva programa ali projekta humanitarnih oziroma dobrodelnih organizacij, 
katerih izvedba je v posebnem interesu Občine Beltinci in ki bistveno prispevata k 
reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma pomagata ljudem, ki so pomoči 
potrebni ter aktivno vključujeta večje število občanov Občine Beltinci, se lahko dodatno 
točkujeta v višini do 60% doseženih točk.". 

189/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za 
sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini  – enofazni postopek. 

 
DA 

190/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov 
drugih društev v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini – enofazni postopek. 

 
DA 

 


