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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 

SKLEPI 
26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 25. julija 2013 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 

REALIZACIJA 

318/V Dodatno se na dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
uvrsti namesto točke AD 5 – Sklep o potrditvi investicijskega programa za 
oskrbo s pitno vodo Pomurja - sistem B 

 
DA 

319/V Sprejme se spremenjeni/dopolnjeni dnevni red 26. redne seje Občinskega sveta 
Občine Beltinci in sicer: 
1. Potrditev zapisnika  n realizacija sklepov 25. redne seje OS. 
2. Seznanitev z Letnim poročilom Centra za socialno delo Murska Sobota za 
leto 2012. 
3. Seznanitev z Letnim poročilom Policijske uprave Murska Sobota za leto 
2012. 
4. Seznanitev z letnim poročilom RRA Mura Murska Sobota za leto 2012. 
5. Sklep o potrditvi investicijskega programa (IP) za oskrbo s pitno vodo 
Pomurja-sistem B. 
6. Odločitev  predlogih priznanj Občine Beltinci v letu 2013. 
7. Poročilo in obvestila župana Občine Beltinci o dogajanjih v občini. 
8. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
9. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne padavinske odpadne 
vode na območju Občine Beltinci - druga obravnava. 
10. Seznanitev s Poročilom o polletni realizaciji Proračuna Občine Beltinci za 
leto 2013. 
11. Sklep o zadolžitvi. 
12. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Beltinci za 
leto 2013. 
13. Sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Beltinci za leto 2013. 
14. Sofinanciranje avtobusnih prevozov OŠ učencev v Š Beltinci v šolskem letu 
2013/2014. 
15.Soglasje k ceniku storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 
daljinskega ogrevanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

320/V Sprejme se vsebina zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci v 
predlagani obliki in vsebini. 

 
DA 

 
 
 

321/V 

1. Potrdi se investicijski program za oskrbo s pitno vodo Pomurja-sistem B, 
izdelovalca DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o. 
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana z datumom izdelave julij 2013. 
2. Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša: 49.549.480,00 eur (z 
DDV). 
3. Viri financiranja po tekočih cenah: 
- kohezijski sklad v znesku: 28.529.128,56 eur. 
- MKO in vodni sklad v znesku: 9.826.338,00 eur. 
- proračuni občin v znesku: 11.194.013,00 eur. 
Znotraj proračunov obin znaša delež Občine Beltinci 626.000,00 eur. 
4. Odobri se izvedba investicije. 
5. Investicija bo izvedena predvidoma do konca leta 2015. 

 
 
 
 
 

DA 

 
 

322/V 

Občinski svet Občine Beltinci sprejema odločitev o tem, d se v letu 2013 
podelijo nslednja priznanja Občine Beltinci ob občinskem prazniku 17. 
avgustu: 
1. naziv ČASTNI OBČAN OBČINE BELTINCI - gospe Milici Šadl, Cvetno naselje 
6, 931 Beltinci. 
2. PLAKETA Občine Beltinci - ŽNK Teleing Pomurje Beltinci, Ravenska 8/a, 
9231 Beltinci. 

 
 
 

DA 

323/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki - v drugi obravnavi. 
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324/V Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s Poročilom o polletni realizaciji 
proračuna Občine Beltinci za leto 2013. za nadaljnje nemoteno izvrševanje 
nalog se v proračunu za leto 2013 DODATNO zagotovijo sredstva za naslednje 
postavke, s tem, da se prerazporeditve opravijo s prvim rebalansom: 
9044025131 - OU - Tekoče vzdrževanje - občinske ceste - 60.000,00 eur. 
9044204130 - OU - investicije - kolesarske steze - 23.000,00 eur. 
9044204143 - OU - projekti LAS/LEADER Občina kot partner - 24.000,00 eur. 

 
 
 

DA 

325/V V skladu z določilom 15. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 
2013, Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana, da z najugodnejšim 
ponudnikom kredita, po pridobitvi soglasja o zadolževanju s strani Ministrstva 
za finance, podpiše pogodbo o najemu dolgoročnega kredita v višini do 
780.000,00 eur za dobo vračanja do 10-ih let. 

 
 
 

DA 

326/V Občinski svet Občine Beltinci sprejme Dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Beltinci v letu 2013 v predloženi vsebini in obliki. 

 
DA 

327/V Občinski set Občine Beltinci sprejme s strani Odbora za kmetijstvo predlagani 
program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in razvoja 
kmetijstva in odeželja v Občini Beltinci za leto 2013, predvidenih v 8, 10,11,13 
in 19.c členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na pdoročju 
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci kot sledi: 
a) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo« točka 4.1. Posodabljanje kmetij-stroški za nakup rastlinjakov in 
opreme: investicije v rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, folije za 
tkanine, talne-perfurirane folije); pomoč je do 40% upravičenih stroškov. 
Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 5.000,00 EUR; 
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, stroški 
opreme pomožnih objektov-pokrivne mreže za silose). Okvirna skupna višina 
sredstev za ta ukrep je: 4.500,00 EUR; 
c) za ukrep iz 8. čl. pravilnika: »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo« točka 4.1. Posodabljanje kmetij-stroški nakupa in postavitve  mrež 
proti toči v sadovnjakih; minimalna površina površine sadovnjaka, ko se pomoč 
lahko dodeli je 15 arov, višina pomoči je do 30% upravičenih stroškov. Okvirna 
skupna višina sredstev za ta ukrep je: 4.000,00 EUR;  
č) Za ukrep iz 10. čl. pravilnika »Pomoč za plačilo zavarovalnih premij«  za 
ukrep iz 4. točke-sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali 
zaradi bolezni; pomoč je do 20 % vrednosti oz. upravičenih stroškov. Skupna 
okvirna višina sredstev za ta ukrep je: 500,00 EUR. 
 d) za ukrep iz 11. čl. pravilnika »Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč« se 
sofinancira 100%  za upravičenih  stroškov 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 3.000,00 EUR; 
 e) za ukrep iz 13. čl. pravilnika »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju«-izobraževanje usposabljanje kmetov in delavcev na kmetijskem 
gospodarstvu;  intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Okvirna višina  
sredstev za izvedbo tega  ta ukrepa je 500,00 EUR. 
 f) za ukrep iz 19. c. čl. pravilnika: Podpora ohranjanju oz. povečavanju 
rodovitnosti tal-  50 % upravičenih stroškov nakupa sredstev za uravnavanje 
Ph vrednosti oz. analize tal. Okvirna skupna višina sredstev za ta ukrep je: 
42.500,00 EUR. 
 V primeru neizkoriščenosti sredstev za določeni ukrep se razpoložljiva sredstva 
lahko prenesejo za ukrep, kjer bo to potrebno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

 
328/V 

1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 2013/2014 iz 
občinskega proračuna 100 % sofinancirajo (avtobusni) prevozi vseh učencev-
vozačev v OŠ Beltinci in nazaj domov (katerih prebivališče je oddaljeno manj 
kot 4 km od OŠ Beltinci iz vasi gančani, Lipovci, Braotnci, Ižakovci, prevozi 
učencev 1. razredov iz vseh vasi v občini in tudi prevozi ostalih OŠ učencev iz 
vasi Melinci, iz zaselkov Hraščice in Nemščak iz vasi Lipa). 
2. Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 01.09.2013 naprej.  

 
 

DA 

 
329/V 

Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k Ceniku storitev oskrbe s paro in 
toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, dobavitelja toplotne energije 
DOUM d.o.o, Mladinska ul. 4, 9231 Beltinci z dne 21. junij 2013. 

 
DA 

 


