OBČINSKI SVET
OBČINE BELTINCI

SKLEPI
16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI,
ki je bila 22.05.2012 ob 17.00 uri,
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci
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Sprejme se predlog svetnika Alojza Srake o tem, da se spremeni vrstni red točk
dnevnega reda 16. redne seje in sicer se za točko AD 5 umesti točka Poročilo in
obvestila župana o dogajanjih v občini, nato točka pobude in vprašanja članov OS
Občine Beltinci, nato se bo obravnaval Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju
in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B, pod točko
10 bo imenovanje komisije za priznanja in nagrade Občine Beltinci, ostale številke
ostanejo obravnavane po nespremenjenem vrstnem redu 16. seje OS.
Sprejme se spremenjeni dnevni red 16. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci
in sicer:
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Beltinci.
2. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole
Beltinci (in predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto
2012)
3. Soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice Vrtca Beltinci (in
predstavitev poročila o delu za leto 2011 ter programa dela za leto 2012)
4. Sprejem Letnega poročila Zavoda za turizem in kulturo Beltinci 2011.
5. Soglasje k Letnemu programu dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci
2012.
6. Sprejem letnega poročila o delu Komune Beltinci d.o.o. v letu 2011.
7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini.
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci.
9. Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnemu upravljanju
projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B.«
10. Imenovanje komisije za priznanja in nagrade Občine Beltinci
11. Predlog Odloka za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine
Beltinci-2. obravnava.
12. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Beltinci -2. obravnava.
13. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci -2. obravnava
14. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o spodbujanju podjetništva v
Občini Beltinci- enofazni postopek.
15. Letni program ukrepov dodeljevanja državnih pomoči na področju ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 2012.
Sprejme se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v predlagani
obliki in vsebini.

Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno
uspešnost ravnateljici zavoda Osnovna šola Občine Beltinci Mateji Horvat za leto
2011, v višini 96,6 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost, kot jo je ugotovil Svet zavoda Osnovna šola Beltinci.
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10) javnim
uslužbencem in funkcionarjem za leto 2011 ne pripada del plače za redno delovno
uspešnost, zato se ravnateljici Osnovne šole Beltinci delovna uspešnost v letu 2012
ne izplača.
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Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno
uspešnost ravnateljici zavoda Vrtec Beltinci Martini Vidonja za leto 2011, v višini 97
% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, kot jo je
ugotovil Svet zavoda Vrtec Beltinci.
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih (Ur. list RS, št. 94/10) javnim
uslužbencem in funkcionarjem za leto 2011 ne pripada del plače za redno delovno
uspešnost, zato se ravnateljici zavoda Vrtec Beltinci delovna uspešnost v letu 2012
ne izplača.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo Zavoda za turizem in kulturo
Beltinci za leto 2011 v predloženi vsebini.
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Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za leto 2012.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Letno poročilo za poslovno leto 2011 podjetja
Komuna Beltinci d.o.o. v predloženi vsebini.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Aneks št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju
in skupnem upravljanju projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja-sistem B«, v
predlagani vsebini in obliki.
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I. V komisijo za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci za leto 2012
(v nadaljevanju: komisija) se imenujejo naslednji člani:
1. Željko Ritlop, Gančani 165, kot predsednik
2. Jože Erjavec, Lipovci 68, kot član
3. Regina Ozmec, Ravenska 3, kot članica
4. Viljem Horvat, Dokležovje, Sončna 2, kot član
5. Simon Horvat, Dokležovje, Ob Naklu 9, kot član.
II. Mandat v komisiji se začne z dnem imenovanja in poteče s poteče s potekom
koledarskega leta 2012.
III. Okvirne naloge in pristojnosti komisije so določene v Odloku o priznanjih Občine
Beltinci.
IV. Sklep velja z dnem sprejetja.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na
območju Občine Beltinci v 2. obravnavi.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Beltinci v
predlagani vsebini in obliki – v 2. obravnavi.
Občinski svet Občine Beltinci sprejme sklep na podlagi katerega se 16. redna seja
Občinskega sveta Občine Beltinci nadaljuje tudi po preteku 5-ih ur trajanja.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Beltinci v predlagani vsebini in obliki – v II. obravnavi.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci –
enofazni postopek.
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Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani
Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Beltinci za leto 2012, predvidenih v 8., 10., 11. in 13. členu
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci in sicer:
a) Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« točka 4.1. Posodabljanje kmetij-za nakup rastlinjakov in opreme
( investicije v rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, folije za
prekrivanje iz tkanine, talne-perfurirane folije) je pomoč do 30% vrednosti oz.
upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je:
8.000,00 EUR;
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b) Za ukrep iz 8. Čl. Pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« točka 4.1 Posodabljanje kmetij-stroški opreme za hleve (privezi,
boksi, inštalacije, mlekovodi, napajalniki, računalniški programi) je pomoč do
30% vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna skupna višina sredstev za ta
ukrep je: 4000,00 EUR.
c) Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo« 4.3. Urejanje kmetijskih zemljišč-stroški agromelioracij: stroški
investicijskega programa in izvedba agromelioracijskih del (odstranjevanje
zarasti, ravnanje zemljišča, nasipanja, strojne storitve, uravnavanje Ph
vrednosti) je pomoč do 40% vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna
skupna višina sredstev za ta ukrep je: 46.000 EUR;
d) Za ukrep iz 10. čl. pravilnika »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« : za
ukrep iz 4. točke (sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali
zaradi bolezni) je pomoč do 20 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Skupna
okvirna višina sredstev za ta ukrep je: 2.000,00 EUR;
e)

za ukrep »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« (11. čl. pravilnika) se
sofinancira 100% za upravičene stroške pravnih in upravnih postopkov (za
plačilo upravne takse za odobritev pravnega posla, za notarsko overitev
pogodbe in za plačilo takse za zemljiškoknjižni predlog); skupna okvirna
višina za izvedbo tega ukrepa je 1.500,00 EUR;

f)

za ukrep iz 13. čl. pravilnika »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju«-izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se predvidi intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov.
Okvirna višina sredstev za izvedbo tega ta ukrepa je 1.500,00 EUR.

V primeru neizkoriščenosti sredstev v določenem ukrepu, se sredstva lahko
prenesejo v ukrep, kjer bo potreba.
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