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OBČINSKI SVET 

OBČINE BELTINCI 

 

 

SKLEPI 

9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila 24.09.2015 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 

 
REALIZ. 
DA/NE 

 
73/VI 

Sprejme se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci s 
tem, da se svetnika Marka Viraga dopiše kot razpravljalca pri točki AD 
3. 

 
DA 

 
74/VI 

Dnevni red 9. redne seje OS Občine Beltinci se razširi z dodatno AD 11 
točko, ki glasi: Odločanje o sodelovanju Občine Beltinci pri povečanju 
osnovnega kapitala družbe RRA Mura d.o.o. Murska Sobota. 

 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

75/VI 

1. Sprejem zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in 
realizacija sklepov  
    8. redne seje občinskega sveta. 
2. Poročilo Občinske volilne komisije o nadomestnem članu OS Občine 
Beltinci. 
3. Poročilo Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev za 
predstavnika romske skupnosti v OS Občine Beltinci. 
4. Potrditev mandatov za preostanek mandata za obdobje 2014 do 
2018 nadomestnemu članu Os Beltinci in članu OS in predstavniku 
romske skupnosti.  
5. Imenovanje nadomestnega člana  in predsednika Odbora za 
proračun in finance, nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo 
in javne službe družbenih dejavnosti ter nadomestnega člana Komisije 
za romska vprašanja.  
6. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču 
v Murski  Soboti z območja Občine Beltinci.    
7. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci-prva obravnava. 
8. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015 – 2020.  
9. Obravnava in sprejem Programa ukrepov za ohranjanje in 
spodbujanje  razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za  leto 
2015. 
10. Sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v  
Osnovno šolo Beltinci v šolskem  letu 2015/2016.            
11. Odločanje o sodelovanju Občine Beltinci pri povečanju osnovnega 
kapitala družbe RRA Mura d.o.o. Murska Sobota. 
12. Pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci. 
13. Poročilo župana o pomembnejših dogajanjih v Občini Beltinci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

 
76/VI 

Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s poročilom OVK o tem, da 
je mandat občinskega svetnika Občine Beltinci do izteka mandatne 
dobe prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SD - Socialni 
demokrati v 3. volilni enoti. 

 
DA 

 

77/VI 

Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s poročilom POVK Občine 
Beltinci o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine 
Beltinci - predstavnika romske skupnosti do izteka mandatne dobe. 

 

DA 

78/VI Potrdita  se mandata za preostanek mandata za obdobje 2014 do DA 
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2018: 
 
a) nadomestnemu člani OS občine Beltinci Mirko Sraka, roj. 
18.03.1958, stanujoč Bratonci 135/a, 9231 Beltinci. 
b) nadomestnemu članu OS Občine Beltinci - predstavniku romske 
skupnosti Dušan Horvat, roj. 19.05.1974, stanujoč Beltinci, Poljska 
pot 9/g, 9231 Beltinci. 
 

 
 
 
 
 
 

79/VI 

Občinski svet Občine Beltinci imenuje kot: 
 
a) nadomestnega člana in predsednika odbora za proračun in finance 
OS: Mirko Sraka, roj. 18.03.1958, stanujoč Bratonci 137/a, 9231 
Beltinci do izteka mandata članov OS za mandatno obdobje 2014-
2018. 
 
b) nadomestnega člana Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti OS Občine Beltinci: Mirko Sraka, roj. 
18.03.1958, stanujoč Bratonci 137/a, 9231 Beltinci do izteka 
mandata članov OS za mandatno obdobje 2014-2018. 
 
c) nadomestnega člana Komisije za romska vprašanja OS Občine 
Beltinci: Dušan Horvat, roj. 19.05.1974, stanujoč Beltinci, Poljska pot 
9/g, 9231 Beltinci do izteka mandata članov OS  za mandatno obdobje 
2014-2018. 
 

 
 
 
 
 
 

DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80/VI 

Občinski svet Občine Beltinci Okrožnemu Sodišču v Murski Soboti  
predlaga v imenovanje za sodnike porotnike naslednje kandidate/ke: 

1. Tomislav Zver, roj. 20.09.1977, stanujoč Melinci 41, 9231 
Beltinci – za sodnika porotnika; 

2. Vladimir Lešnjek, roj. 23.08.1955, stanujoč Melinci 138, 9231 
Beltinci – za sodnika porotnika; 

3. Željko Ritlop, roj. 12.04.1975, stanujoč Gančani 165, 9231 
Beltinci – za sodnika porotnika; 

4. Dejan Pozderec, roj. 16.04.1984, stanujoč Beltinci, Prekmurska 
ulica 17, 9231 Beltinci – za sodnika porotnika za mladoletniške 
prestopke; 

5. Aleksandra Godina, roj. 14.03.1978, stanujoča Ižakovci 27/a, 
9231 Beltinci – za sodnika porotnika; 

6. Bojan Vereš, roj. 08.04.1981, stanujoč Ižakovci 41/b, 9231 
Beltinci - za sodnika porotnika za mladoletniške prestopke; 

7. Martina Vidonja, roj. 15.11.1976, stanujoča Ižakovci 60/a, 
9231 Beltinci - za sodnika porotnika za mladoletniške prestopke; 

8. Jožef Tivadar, roj. 16.01.1950, stanujoč Lipovci 71, 9231 
Beltinci - za sodnika porotnika za mladoletniške prestopke; 

9. Suzana Šuklar, roj. 19.11.1977, stanujoča Gančani 193/a, 
9231 Beltinci – za sodnika porotnika; 

10.  Venčeslav Smodiš, roj. 20.09.1955, stanujoč Bratonci 114/a, 
9231 Beltinci – za sodnika porotnika. 

 
 
 
 
 
 
 

DA 

 
81/VI 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlog Odloka o porabi 
koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Beltinci v prvi obravnavi. 

 
DA 

 

82/VI 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za 
programsko obdobje 2015-2020 v predloženi obliki. 

 

DA 

 
83/VI 

Občinski svet Občine Beltinci sprejme Program ukrepov za dodelitev 
pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in 

 
DA 
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podeželja v Občini Beltinci za leto 2015, predvidenih v 13., 14.,15., 
16., 19., 20. in 23. členu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko 
obdobje 2015 – 2020 in sicer: 
1.  Za ukrep 1 iz 13. čl. pravilnika: Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno  kmetijsko proizvodnjo. 
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev   
 
Skupna okvirna višina sredstev za izvedbo tega  ta ukrepa  (za vse pod 
ukrepe skupaj) je 6.000,00 EUR. 
 
Sofinancirajo se  naslednji nameni: 
-Stroški nakupa rastlinjaka  ter opreme v rastlinjaku (investicije v 
rastlinjake, zamenjava folije, namakalne cevi, folije za prekrivanje iz 
tkanine, talne-perfurirane folije); pomoč je do 30 % upravičenih 
stroškov.  
-Stroški nakupa mreže, namenjene preprečevanju vdora divjadi na 
proizvodnih vrtnarskih površinah; pomoč je do 30 % upravičenih 
stroškov, pri čemer se subvencionira maksimalna vrednost mreže do 
600 EUR/ha.  
 -Stroški nakupa opreme za hleve (privezi, boksi, inštalacije, 
mlekovodi, napajalniki, računalniški programi, stroški opreme 
pomožnih objektov-pokrivne mreže, folije za silose), pomoč je do 30 % 
upravičenih stroškov. 
-Stroški nakupa in postavitve mrež proti toči v sadovnjakih in nabava 
mreže (ograje) za zaščito pred vdorom divjadi v sadovnjakih, pri čemer 
se subvencionira maksimalna vrednost mreže do 600,00 EUR/ha; 
minimalna površina površine sadovnjaka, ko se pomoč lahko dodeli je 
15 arov, višina pomoči je do 30% upravičenih stroškov.  
 
2. Za ukrep 2 iz 14. čl. pravilnika Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) 
kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
 
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 
1.500,00EUR; 
 

3. Za ukrep 3 iz 15. čl. pravilnika Pomoč za dejavnost prenosa znanja 
in informiranja. 
 
Sofinancirajo se stroški izobraževanja, usposabljanja in informiranja, 
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti, pomoč je 50% 
upravičenih stroškov; skupna okvirna višina sredstev pomoči za ta 
ukrep je  500,00 EUR. 
 
 4. Za ukrep 4 iz 16. čl. pravilnika Pomoč za plačilo zavarovalnih 
premij.  
  
 a) Za zavarovanje posevkov je pomoč  30% vrednosti oz. upravičenih 
stroškov,  
b) Za zavarovanje živali zaradi bolezni, pomoč  je 30% vrednosti oz. 
upravičenih stroškov. Skupna okvirna višina sredstev za ta ukrep je 
2.500,00 EUR. 
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5. Za ukrep 5 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji de minimis. 
 
Intenzivnost pomoči je do 40% upravičenih stroškov. Okvirna višina  
sredstev za izvedbo tega  ta ukrepa je  4.000,00 EUR. 
 
6. Za ukrep iz 6.  iz 20. čl. pravilnika  Pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja. 
 
Sofinancirajo se stroški kotizacije  za tečaje, seminarje, predavanja, 
povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in 
trženjem kmetijskih proizvodov. Intenzivnost pomoči je  50 % 
upravičenih stroškov. Okvirna višina  sredstev za izvedbo tega  ta 
ukrepa je 500,00 EUR. 
 
 7.  Za ukrep 7.  iz 23. čl. pravilnika: Podpora ohranjanju oz. 
povečevanju rodovitnosti tal. 
 

 
 
 
 

84/VI 

1. Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v šolskem letu 
2015/2016 iz občinskega proračuna 100% sofinancirajo prevozi 
(avtobusni)  vseh tistih  učencev-vozačev, ki so upravičeni po 56. členu 
Zakona o osnovni šoli v Osnovno šolo Beltinci in nazaj domov, za vse 
ostale učence pa se sofinancira 38,5 % za prvega otroka v družini, za 
vse ostale otroke v družini  pa 80,7 %,   in sicer iz vseh vasi in zaselkov 
v občini, kjer je urejen ta avtobusni prevoz. 
Sredstva za ta namen  so zagotovljena v proračunu Občine Beltinci za 
leto 2015 v višini 190.000,00 EUR in jih bo potrebno tudi zagotoviti v 
proračunu občine za leto 2016. 
2. Sklep  začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 
01.01.2016 naprej. 

 
 
 

V  
TEKU 
REAL. 

 
 

85/VI 

Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da Občina Beltinci kot 
družbenik v družbi RRA Mura d.o.o., poveča osnovni kapital družbe z 
vplačilom denarnega vložka v višini 2.346,76 EUR ob predpostavki, da 
bodo vsi družbeniki pristopili k sofinanciranju s svojim deležem. 

 
DA 

 
86/VI 

Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da se v primeru  neuspešne 
dokapitalizacije RRA Mura Murska Sobota,  prične postopek za 
prisilno poravnavo družbe.  

 
DA 

 
 
 
 


