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Občinski svet 

 
 

S K L E P I  
22. redne  seje Občinskega sveta Občine Beltinci,   

ki je bila 07.05.2009 ob 18.00 uri, 
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci 

 
 

Zap. 
št. 

V S E B I NA      

S K L E P A 

REAL. 
DA/NE 

 
350/IV 

Iz dnevnega reda 22. redne seje se umakne točka 1: »Pobude, predlogi in obvestila 
župana občine.« 

 
DA 

 
351/IV 

Dnevni red 22. redne seje se dopolni s točko dnevnega reda: «Občinsko priznanje 
Osnovni šoli Beltinci« in sicer kot 10. točka. 

 
DA 

 
 
 
 
 
 
 

352/IV 

Sprejme se spremenjeni in dopolnjeni dnevni red 22. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci in sicer: 
1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 
2. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta  ZTK Beltinci. 
3. Soglasje k  aktu o notranji organizaciji ZTK (številu in vrsti delovnih mest).  
4. Sprejem  poročila ZTK Beltinci za leto 2008. 
5. Soglasje k programu dela ZTK Beltinci za leto 2009 in k njegovemu finančnemu  
     ovrednotenju. 
6. Potrditev programa ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja  
     kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci. 
7.  Soglasje k cenam zbiranja plastenk v Občini Beltinci po sistemu od vrat do vrat. 
8. Poročilo predstavnikov Občine Beltinci, zastopanih v svetih (upravnih odborih) javnih 
zavodov, katerih (so) ustanoviteljica je Občina Beltinci. 
9 Soglasje k dodelitvi dela plače za  delovno uspešnost ravnateljice Osnovne šole 
Beltinci. 
10. Občinsko priznanje Osnovni šoli Beltinci. 

 
 
 
 
 
 

DA 

353/IV Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta 
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci, ki jih je sprejel upravni odbor zavoda na 4. seji 
dne 25.03.2009. 

 
DA 

354/IV Občinski svet Občine Beltinci  daje soglasje  k spremembam in  dopolnitvam Kataloga 
delovnih mest z opisi del in nalog, ki je priloga Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest 
in organizaciji dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci – z opisom  dveh dodatnih  
delovnih  mest  s V. stopnjo izobrazbe (eno z ekonomsko ali splošno izobrazbo in eno z 
izobrazbo turistične smeri) in s  spremembo  pogojev  pri delovnem mestu direktor 
zavoda (namesto pravne druga ustrezna izobrazba, namesto pet tri leta delovnih 
izkušenj). 

 
 

DA 

355/IV Občinski svet Občine Beltinci sprejme poslovno poročilo s finančnim poročilom   Zavoda 
za turizem in kulturo Beltinci za leto 2008. 

 
DA 

356/IV Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu  
Zavoda za turizem in kulturo Beltinci  za  leto 2009. 

 
DA 

357/IV O predlogih za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Beltinci za leto 2009, ki jih predlaga Odbor za kmetijstvo in prehrano 
se bo glasovalo ločeno oz. posebej oz. se bo o njih tudi glasovalo. 

 
DA 

 
 
 
 
 

358/IV 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo in prehrano 
predlagani Program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2009, predvidenih v  8., 10, 11 in 13. 

členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci: 
Za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo«je pomoč do največ 10 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Okvirna 
skupna višina sredstev za ta ukrep je:  3.000,00 Eur. 
Za izvedbo ukrepa »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij« (10. čl. pravilnika) se predvidi 
intenzivnost pomoči: 10% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije za 
zavarovanje kmetijskih plodov in posevkov in  skupna  okvirna višina sredstev za ta 
ukrep: 5.000,00 Eur. 
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 zemljiškoknjižni 
predlog); skupna okvirna višina za izvedbo tega ukrepa je: 1.000,00 Eur. 
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 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 3.000,00 Eur. 

359/IV 1. Odbor predlaga, da se v proračunu Občine Beltinci za leto 2009 zagotovijo sredstva 
za posebno proračunsko postavko v višini 55.000,00 evrov za apnenje tal (0,035 
eur/kg), analizo zemlje (50%) in testiranje škropilnic (50 %).  
2. Sredstva za društva v višini 6.000,00 evrov se pridružijo ostalim postavkam. 
Predlagana sredstva za  zavarovanja posevkov v višini 5.000,00 evrov ostanejo kot 
rezerva v primeru, da bo občina poleg državne subvencije lahko subvencionirala tudi 
svoj delež.  
3. Za arondacije (zaokroževanje) zemljišč se nameni 1.000,00 evrov. 
4.Za ukrep – izobraževanje – se nameni iz proračuna za leto 2009 sredstva v višini 
3.000,00 evrov. 
5. Za stroške organizacije in prevoza mleka se nameni 0,01 evro  – se nameni 12.000,00 
evrov.   
6. Ukrep – dopolnilna dejavnost na kmetijah – do 10 % - sredstva v višini 3.000 evrov. 

 
 

V 
TEKU 
REAL. 

360/IV O sprejetju sklepa o cenah za zbiranje plastenk v Občini Beltinci od vrat do vrat se na 
tej seji ne bo glasovalo. 

 
DA 

361/IV Občinski svet Občine Beltinci se strinja, da se seja nadaljuje tudi po 23.00 uri, saj je za 
obravnavo dnevnega reda ostala le še ena točka. 

 
DA 

362/IV Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi dela plače za redno delovno 
uspešnost ravnateljici Osnovne šole Občine Beltinci Marici Horvat za leto 2008, v višini 
74,3 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost, kot je v 
skladu z merili za ugotavljanje delovne uspešnosti iz Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva določil Svet Osnovne šole Beltinci v 
ocenjevalnem listu za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice Osnovne šole 
Beltinci. 

 
 

DA 

363/IV Občinski svet Občine Beltinci sprejema sklep, da se na podlagi 14. člena Odloka o 
priznanjih podeli javnemu zavodu OŠ Beltinci pisno priznanje Občine Beltinci ob 230 
letnici šolstva v Beltincih. Priznanje se podeli na osrednji proslavi, ki bo 13.05.2009 na 
OŠ Beltinci.  

 
DA 

 
 


