OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKA UPRAVA-župan

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

Datum: 09.07.2012
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OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DANE NA 16. SEJI SVETA DNE 01.03.2011
Vprašanje svetnice Genovefe Virag
Vprašanje št. 80; Svetnica je zastavila vprašanje glede tega, zakaj ne morejo dobiti eventualni
investitorji možnosti gradnje na eni in edini naši obrtni coni, ki je občinska, torej pri čistilni napravi.
Predlaga, da se v najkrajšem možnem času pristopi k izgradnji manjkajoče komunalne
infrastrukture pri čistilni napravi. Čudi jo, da nimamo posluha za tako pomembne zadeve, saj se
mandat članom občinskega sveta že izteka in bi morali o tem tudi že enkrat sprejeti dokončne
odločitve in omogočiti ljudem, da bodo začeli graditi. Povedala je, da se ne moremo izobraževati,
rekreirati, če ne bomo imeli delovnih mest, da bi služili denar.
Odgovor:
Smo sredi postopka načrtovanja prostorskega razvoja občine. 3 cone, ki se nahajajo na našem
območju so za to zelo pomembne. Seveda pa med sabo niso enake. Vsaka ima svojo lego,
infrastrukturo in parcelacijo in so zato primerne za različne namene. K dogovorom z investitorji
želimo pristopiti preudarno in po zaključenih vseh razgovorih. Ker nekateri razgovori z večjim
investitorjem konkretno za Beltinsko lokacijo še potekajo, tu zato še ni prišlo do končne odločitve.
Beltinska cona je večja in ima logistično manj ugodno lego kot Lipovska, zato je lahko primernejša
za večjega investitorja, ki ni iz logistično oz. tovorno intenzivne panoge. V Beltinski coni manjka še
precej infrastrukture, ki je po projektu ocenjena na dober 1mio EUR. Hkrati imamo na občini že
peticijo prebivalcev Kmečke ulice, ki na tistem delu Beltincev zahtevajo zmanjšanje oz. umiritev
prometa. Do vožnje tovornih vozil skozi tisti del Beltincev bi ob novih obratih in uporabi obstoječih
cest skozi bivalne del naselja v vsakem primeru prišlo, saj je graditev nove ceste in še posebej
mosta čez Črnec zelo dolgotrajno zaradi dolgih postopkov pridobivanja soglasij. Cona v Lipovcih,
med obema bencinskima postajama, je manjša a vseeno dosti bolj logistično primerna za majhna
podjetja, saj ima temu primerno velikost parcel. Ima bližino avtoceste, železnice in regionalne ceste
ter že zgrajeno večino infrastrukture. V pogajanjih z lastnikom smo uspeli tudi doseči znižanje cene
zemljišča, ki je sedaj dosti bolj primerljiva s ceno v Beltincih, če upoštevamo sedanjo ceno takšnih
zemljišč in prištejemo stroške ureditve beltinske cone. Za razliko pa v Lipovcih s strani občine ni
potrebno vložiti večjih sredstev in lahko investitorji začnejo graditi takoj in tudi uporabljati
opremljeno cono. Na ta način je tam zagon novega podjetja oz. obrata dosti bolj racionalen. To
dejstvo, skupaj s sedaj doseženo nižjo ceno zemljišča, je samo ena izmed aktivnosti, kjer se zelo
trudimo za domače podjetnike. Interesenti se lahko obrnejo na občino ali direktno na lastnika
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zemljišč. Omeniti je pa pomembno tudi, da nam je minister za promet in infrastrukturo Zvonko
Černač izrazil pozitivno mnenje o logističnem centru ob avtocesti in da država ni opustila te ideje.
Razvoj te lokacije bi tako tudi za vse naše manjše ali večje podjetnike pomenil dodatno možnost
storitev, zaslužka in delovnih mest s čimer se je minister prav tako strinjal.
Vprašanja svetnika Ružič Jožeta
Svetnik se je uvodoma zahvalil županu za odgovore na postavljena vprašanja, in povedal, da z
odgovori ni popolnoma zadovoljen. Tako npr. gospod župan govori o diskreditacijah, medtem ko so
nekatera njegova vprašanja zapisana izkrivljeno. Tako npr. ne more biti popolnoma zadovoljen z
odgovorom na 3. alinejo vprašanja 76, ki ga je postavil z namenom, da se društva informira o
možnosti začasne pomoči s strani občine, ko se prijavljajo na razpise. Zato je še enkrat zastavil
vprašanje, ali to pomeni, da društva lahko zaprosijo za tovrstno pomoč?
Odgovor
Preko razpisov za različna področja občina pomaga in nakazuje sredstva posameznim društvom.
Društva se tudi prijavljajo na državne in EU razpise, kjer je lahko sofinanciran del stroškov.
Običajno je potrebno vse aktivnosti izvesti in plačati ter šele nato od sofinancerja zahtevati denar.
To predstavlja v tej težki finančni situaciji težavo, saj nekatera društva nimajo dovolj sredstev da bi
plačala vse aktivnosti preden dobijo sredstva s strani občine, države ali EU povrnjena. Zato se je že
zgodilo, da se je kako društvo s prošnjo obrnilo na občino po začasni pomoči. V takšnem primeru
pogledamo možnosti občinskih financ in tveganje, ki bi nastopilo če društvo svojih obveznosti ne
izpolni pravočasno. Lahko se zgodi tudi izguba EU sredstev. Če je možnost poizkušamo pomagati,
seveda z dogovorom, da se ta premostitvena sredstva čim prej občini tudi vrnejo. V primeru
manjšega predhodnega avansa dodeljenih sredstev iz občinskega razpisa, pa ta znesek upoštevamo
pri končnem izplačilu dodeljenih sredstev. Vse to seveda ni pravilo, ampak izjema, s katero želimo,
kolikor je v naši moči, pomagati kakemu društvu v težavah.
Vprašanje svetnika Ferčak Jožefa
Vprašanje št. 81; Svetnik je izpostavil, da naj se na DRSC čim prej preveri kdaj se bodo izdelali
projekti za cesto Lipa-Gomilice, saj se je izgradnja rondojev Turnišče – Gomilice že pričela.
Povedal je, da ga o tem sprašujejo vaščani, saj je cesta v zelo slabem stanju. Prav tako je bilo pred
časom govora o tem, da se bo hkrati z izgradnjo ceste naredila tudi kolesarska steza Lipa Gomilice.
Odgovor
Projekti so v fazi izdelave in pridobivanja soglasij. Cesta in kolesarska cesta se ne bosta gradili pred
letom 2013.
Pobuda svetnika Vereš Bojana
Pobuda št. 119; Svetnik je podal pobudo glede zbirnega centra Beltinci. Prisotnim je predstavil
problematiko o tem, da se v centru zadržujejo naši Romi, ki čakajo, če kdo kaj uporabnega pripelje.
Vendar pa so zelo neučakani, saj človek vozila še niti ne ustavi, pa se že drenjajo in so nestrpni,
prihaja tudi do verbalnega nasilja do delavcev in do fizičnega obračuna med njimi samimi. Povedal
je, da je tudi sam to problematiko že opazil, saj se Romi zadržujejo v Zbirnem centru v večjih
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skupinah. Predlaga, da se izvede določene ukrepe, da bo prišlo do normalnega delovanja zbirnega
centra.
Odgovor
V okolici Zbirnega centra (ZC) je prepovedano zadrževanje ljudi, razen tistih, ki v center pripeljejo
odpadke - opozorilne table. Poleg opozoril, ki so nameščena na ograji ZC, je nameščena tudi video
kamera. V času motenja reda je potrebno poklicati policijo, ki je pristojna za ukrepanje.
Medobčinski inšpektorat lahko ukrepa le v primeru odloženih odpadkov pred ograjo in v okolici
ZC.
Vprašanji in predlog svetnika Duh Martina
Vprašanje št. 82; Uvodoma je svetnik povedal, da je že pri sprejemu poročila ZTK Beltinci
omenil, da je občina lani v projektu prestavitve broda na novo lokacijo bila zadolžena tudi za to da z
novo cesto poveže novo brodišče. To se je v preteklosti delalo bolj po domače in teren se je lažje
vzdrževal, sedaj pa bo treba na novo to cesto gramozirati, pa se postavlja vprašanje v zvezi s tem,
saj ob dejstvu, da je v bližini cesta iz leta 57, ko se je delal kataster na k.o. Melinci, redna cesta, ki
je v lasti občine in ta povezuje Krapje in Melince in problem je ta, da se v preteklosti tej cesti ni
posvečalo velike pozornosti in je zarasla (parc. št. 2204). Ta cesta je ob stalni uporabi traktoristov in
gozdnega gospodarstva postala t.i. bližnjica oz. javna cesta. Ta nova cesta, ki pelje do novega
brodišča nima pravne podlage za javno cesto in nima soglasja lastnikov kot to zakon dovoljuje. Na
to opozarja že nekaj časa, saj bo potrebno z geometrom to problematiko rešiti – vendar pa se je
potrebo zavedati, da je že storjena krivica in škoda v višini in velikosti kar pol hektarja zemljišča, v
bližini pa je cesta v občinski lasti, ki ni bila vzdrževana. Obstajata dve možnosti, odvisno kakšno bo
izbrala občina, torej ali obnovi staro cesto ali pa odkupi novo cesto in se spelje v javno cesto.
Odgovor
V zvezi s preselitvijo brodišča je bilo potrebno na levi strani reke Mure predhodno urediti služnost
dostopa do broda preko zemljišča v zasebni lasti. Brod je bil preseljen v »ciglarsko naselje« v
sklopu projekta Eko muzej Mura med drugim zaradi tega, ker je na dotedanji lokaciji bil
onemogočen normalen prevoz. Predlog za preselitev na sedanjo lokacijo sta podala ZTK Beltinci in
Krajevna skupnost Melinci.
V kolikor je sedaj prevozna cesta na drugi–desni strani reke Mure speljana drugje kot je v vrisana v
zemljiškem katastru, bo potrebno videti ali jo je mogoče preusmeriti in urediti na lokaciji, ki jo
predvideva kataster. V kolikor pa to ni mogoče bo potrebno ugotoviti ali se jo bo odmerilo in
uredilo tam kjer je sedaj. Skupaj s predstavniki Krajevne skupnosti Melinci (in morda tudi z lastniki
tangiranih zemljišč) bo potrebno opraviti ogled na kraju samem in nato sprejeti najustreznejšo
rešitev, ki bo tudi cenovno vzdržna.
Predlog št. 82; Svetnik je v nadaljevanju povedal, da je v križišču - zaselek Štrigova-Ciglarsko
naselje, montiran kanalizacijski rezervoar in je dvignjena cesta 15 cm in zraven ceste ob asfaltu z
desne strani je montirana nadzorna tabla in ves promet se odmika od tega, da se je ne bi zadelo in
se tako vozila vozijo po levi strani po bankini – opozoril je na morebitne poškodbe in kasnejše
tožbe in v izogib temu predlagal, da se to pregleda in da se en meter tam v dolžino dodatno asfaltira,
ker je križišče stisnjeno ne pod pravim kotom.
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Odgovor
Cesta na tem križišču je ostala na enaki višini kot pred izgradnjo črpališča. Križišče se bo dokončno
uredilo pred polaganjem finega asfalta. Nadzorna tabla je v križišču postavljena le začasno, v času
izvajanja investicija. Po koncu izvajanja investicije se bo tablo odstranilo. Bomo pa preučili
možnost, da se tabla postavi dlje od ceste oz. križišča vstran, tako da ne bo potreb po dodatnem
asfaltiranju in bo križišče varno za vožnjo.
Vprašanje št. 83; Svetnik je za zaključek povedal, da je potrebno urediti križišče oziroma pokositi
travo na relaciji Beltinci-Bistrica v smeri za Melince, ki je na k.o. Beltinci in prosi Beltinčane in
občino, da se naj to uredi.
Odgovor
Trava je bila v križišču lokalne ceste Beltinci-G. Bistrica in Beltinci-Melinci (mimo pokopališča)
med tem že pokošena. Seveda to ni bilo mogoče vselej dovolj zgodaj (pravočasno), saj je
primanjkovalo javnih delavcev.
Pobude svetnika Perša Štefana
Pobuda št. 120; Svetnik je uvodoma povedal, da je Odbor za prostorsko planiranje in občinsko
premoženje na svoji 9 seji, 11. maja 2012, podal določene pobude med drugim tudi to, da Odbor od
župana zahteva, da skliče okroglo mizo s predsedniki krajevnih skupnosti na temo lastništvo KS-ov
in občine ter upravljanje premoženja.
Odgovor
Ker imamo na občini željo po ureditvi tega področja smo prejšnji teden sklicali vse KS-e na
sestanek, kjer smo se pogovarjali o več stvareh, med drugim tudi o tej, ki jo omenja svetnik.
Sestanek je bil zelo pozitiven saj smo uspeli uskladiti in soglasno potrditi smernice oz. predloge, ki
prinašajo dosti več enakosti med KS-i in tudi jasno razmejitev odgovornosti med KS-i in občino.
Povzetek sestanka je ta, da se vsi strinjajo, da KS-i sami upravljajo z objekti v svoji lasti in da se
KS-om za dogovorjene naloge in obveznosti zagotovijo sredstva v proračunu z upoštevanjem
varčnosti in tudi možnosti dodatnega zaslužka ob dajanju svojih objektov v najem.
Pobuda št. 121; V nadaljevanju je svetnik povedal, da Odbor predlaga občinski upravi, da na
predlog Martina Viraga prouči predlog oprostitve plačila komunalnega prispevka za društva.
Odgovor
Določila o oprostitvah plačila komunalnega prispevka vsebuje Odlok o programju opremljanja
stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Beltinci (Ur. list RS št. 55/2011). Ta v 18. čl. Določa, da se komunalni
prispevek ne plača: za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, za gradnjo neprofitnih stanovanj,
za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka
citirani odlok ne predvideva.
Odlok glede oprostitev plačila komunalnega prispevka povzema tovrstne določbe 83. čl. Zakona o
prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPN; Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B). Po
določilih ZPN občina sicer lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega
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prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega
odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
V danem primeru bi bilo potrebno vedeti za kakšen namen društva naj ne bi plačevala komunalnega
prispevka. Po veljavnih določilih citiranega odloka oprostitve plačila komunalnega prispevka za
gradnjo turističnih, športnih objektov ni.
Pobuda št. 122; Svetnik predlaga, da se imenuje komisija za ugotovitev kritičnih točk
odvodnjavanja na občinskih cestah skupaj z predsedniki krajevnih skupnosti kot je bilo to že
obljubljeno pred časom.
Odgovor
Strokovna skupina za izvedbo kanalizacije, skupaj s predstavniki KS-ov in tudi njihovimi
gradbenimi odbori, po terminskem planu pred vsakokratnim asfaltiranjem, pregleda stanje cest v
samem kraju in predlaga nujne ukrepe. Izvedba ukrepov je seveda močno odvisna od fiannčnih
zmožnosti občine, vseeno se pa trudimo, da bi največje težave v sklopu projekt kanalizacije rešili po
vseh vaseh. Med tem se je ta ogled izvedel tudi že v Ižakovcih.
Pobuda št. 123; Za zaključek je svetnik povedal, da Odbor občinski upravi predlaga, da opravi
kategorizacijo občinskih cest po/v odloku o občinskih cestah in imenuje komisijo, ki opravi pregled,
župan pa posreduje končni predlog na občinski svet.
Odgovor
Na podlagi podatkov iz terena, ki so v pripravi za spremembo in dopolnitev Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Beltinci, se bo, ob predhodni potrditvi Direkcije RS za ceste, omenjena
sprememba in dopolnitev uredila v letu 2012.
Pobuda, vprašanje in predlog svetnika Sraka Alojza
Pobuda št. 124; Pobudo je bila podana s strani predlagatelja sveta KS Lipovci in se nanaša na
občinski svet. Predmet je povečanje sredstev za tekoče poslovanje KS-ov. KS-i se v sedanjem času,
posebno od takrat ko jim je občinski svet z Odlokom v preteklem letu odvzel pristojnosti kasiranja
komunalnega prispevka, spopadajo s pomanjkanjem finančnih sredstev za redno in normalno
poslovanje oziroma pokrivanje vseh stroškov, ki nastanejo pri rednem in tekočem delovanju KS-ov.
Poleg funkcionalne dejavnosti je potrebno pokrivati v zimskem času (6 mesecev) stroške ogrevanja
prostorov, kjer društva opravljajo svoje redne dejavnosti, najmanj dvakrat tedensko so vaje ljudskih
pevk in moškega pevskega zbora, ogrevanje dvorane za prireditve starejših, za sprejem žensk, za
srečanje medobčinsko na Pavlovo in razne prireditve (RK, razne delavnice, tedenska telovadba,
občasne folklorne vaje). Pokrivajo stroške prireditev za novorojence, za sprejem žensk, za izdajo
oz. tisk letnega glasila za vsako gospodinjstvo, za čistila, za nabavo nujnega orodja in drobnega
materiala za vzdrževanje okolja, za servisiranje strojev in naprav za vzdrževanje okolja, za druga
manjša popravila, za elektriko, za barve ter za druge stvari. Seveda so sejnine članov sveta in nujni
prevozi del teh stroškov v vseh KS-ih. Pa tudi vsa društva potrebujejo finančno in materialno
minimalno vzpodbudo svoje KS za prostovoljno delovanje, ki po svoji vrednosti daleč presega
razpoložljiva finančna sredstva (tudi tista iz razpisa občinskega proračuna). Predlaga se, da se za
redno poslovanje KS povečajo mesečni transferi KS-om s strani občine bodisi iz naslova
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nadomestil za stavbno zemljišče ali iz drugega naslova. Namreč vse krajevne skupnosti imajo
podobne težave. Prepričani so, da se vsi člani OS strinjajo s trditvijo: kolikor bo dobro delovala in
bo dobro razvita vsaka KS, toliko bo dobro delovala celotna občina. In zato pričakujejo ustrezen
odziv. Alojz Sraka predlaga, da se tudi na to tematiko skliče sestanek KS-ov o in se naj na sestanek
povabi tudi člane komisije za medgeneracijsko sobivanje in vseživljensko učenje.
Odgovor
Dne 4.7.2012 je bil sklican sestanek predsednikov KS Občine Beltinci, povabljen je bil tudi
predsednik odbora za medgeneracijsko sodelovanje in direktor Komune. Predsedniki in župan z
občinsko upravo so se na sestanku dogovorili o:
•
•

Aktivnostih pri urejanju pokopališč;
Aktivnostih pri zagotavljanju prostorov za mladino in drugo v vaških domovih;

•

Pristojnostih krajevnih skupnosti in financiranju v letu 2013;

•

Drugih tekočih zadevah.

Na podlagi soglasno sprejetih sklepov bodo navedene zadeve obravnavali še sveti krajevnih
skupnosti, saj sami predsedniki nimajo kompetence odločanja. Občinski svet bomo o stališčih
krajevnih skupnosti obvestili takoj ko pridobimo ustrezne informacije.
Glede financiranja KS smo predsednikom KS predlagali v obravnavo, da bi krajevne skupnosti s
pričetkom naslednjega koledarskega leta zagotavljale:
o
o

vzdrževanje in upravljanje mrliških vež
vzdrževanje poljskih poti

o

vzdrževanje in upravljanje vaških domov in financiranje vaških prireditev

o

vzdrževanje lastnih športnih objektov.

Občina bi s tekočimi transferji zagotavljala izvrševanje navedenih nalog (groba ocena – 250 T €),
dodatni vir pa bi bile enotne najemnine za navedene objekte. Navedene aktivnosti istočasno
pomenijo posredno pomoč krajevnih društvom (prostori v vaških objektih, pokrivanje nekaterih
tekočih stroškov…)
Vprašanje št. 84; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje glede tega kako je s položnicami za
NUSZ. Pol leta bo že skoraj minilo, položnic za prvi obrok plačila pa še vedno ni. To je stalnica –
oz. problem, s katerim se srečujejo že ves čas. Da ne bo prihajajo do nepotrebnih nevšečnosti in
težav ter zamud, naj se položnice čim prej pripravijo.
Odgovor
Glede položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je potrebno omeniti, da so s strani
občinske uprave Občine Beltinci bili v mesecu maju 2012 DURS OE M. Sobota, ki po pogodbi z
občino vrši odmero, posredovani podatki (spremembe zaradi spremembe zavezancev). Za
pričakovati je, da bodo v mesecu juliju 2012 zavezancem izdane odločbe in položnice, ki bodo
zapadle v plačilo 30 dni od vročitve odločbe, druga pa 15.10.2012.
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Predlog št. 83; Svetnik je podal predlog, da naj občinska uprava svetnikom poda poročilo o tem,
koliko je bilo pobranega komunalnega prispevka po KS-ih.
Odgovor:
Finančna služba je posredovala podatke o pobranem komunalnem prispevku od dneva veljavnosti
Odloka o programju opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci (Ur. list RS št. 55/2011)
do dne 06.07.2012, kot sledi
KS BELTINCI………………………………………………………………………16.981,42 EUR
KS BRATONCI……………………………………………………………………….14.371,18 EUR
KS DOKLEŽOVJE…………………………………………………………………….4.647,43 EUR
KS GANČANI…………………………………………………………………………..768,92 EUR
KS IŽAKOVCI………………………………………………………………………..5.377,57 EUR
KS LIPA…………………………………………………………………………………374,07 EUR
KS LIPOVCI………………………………………………………………………....11.377,73 EUR
KS MELINCI………………………………………………………………………….1.811,13 EUR
SKUPAJ
55.709,45 EUR
Predlog št. 84; Za zaključek je svetnik podal tehnični predlog o tem, da naj se polotok LipovciGančani še nekoliko asfaltira – 20 cm dodatno, čeravno je narejen po pravilih, ko se voziš po
rondoju, ni tako, kot bi moral biti.
Odgovor
Zožitev ceste z otokom je bila izvedena z namenom zmanjšanja hitrosti na vpadnici v naselje
Lipovci. Ta varnostni ukrep bi s širitvijo ceste izgubil svoj namen.
Pobude in predlog svetnika Adžič Igorja
Pobuda št. 125; Uvodoma je svetnik povedal, da ga občani, ki na občinski svet naslavljajo svoja
vprašanja, pomisleke, vendar pa le-ta ne pridejo na občinski svet sprašujejo in tudi njega samega
zanima, kjer končajo vsa ta vprašanja, ker jih svetniki ne dobijo na mizo oz. na sejo.
Odgovor
V občinsko upravo Občine Beltinci prispejo različni dopisi in pisanja, ki so naslovljena na upravo,
župana ali pa na občinski svet. V skladu z Uredbo o pisarniškem poslovanju in Odlokom o notranji
organizaciji občinske uprave Občine Beltinci se zahtevek-vloga (dopis) dodeli tistemu javnemu
uslužbencu, ki je pristojen za reševanje zadeve. Zadeve, ki so naslovljene na župana in občinski svet
dobi v roke župan občine (in po navadi tudi v.d. direktor občinske uprave). V kolikor se tudi v teh
primerih zadeva nanaša na delovno področje katerega izmed drugih javnih uslužbencev, dobi ta
zadevo v reševanje.
Vsako pisanje, ki je naslovljeno na občinski svet ne gre kar tako in takoj na občinski svet.
Predhodno se ugotovi ali je zadevo v skladu z zakonom in statutom občine potrebno obravnavati na
seji občinskega sveta in o njej sprejeti odločitev. Določene zadeve se na občinskem svetu
obravnavajo, ko svetniki postavljajo pobude in vprašanja, bodisi svoja ali od občanov, ki jim jih
posredujejo.
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V kolikor je svetnik Adžič imel v mislih pisanja g. Ciguta, ki jih je ta naslovil med drugim tudi na
občinski svet in župana občine je bil s strani v.d. direktorja občinske uprave (Smodiša) županu v tej
zvezi poslan obširen odgovor. Vsa pisanja g. Ciguta in odgovor v.d. direktorja občinske uprave so
bili posredovani vsem svetnikom in svetnici občinskega sveta.
Pobuda št. 126
V nadaljevanju je svetnik povedal, da se je glede razvrstitve klopi v sejni sobi pogovarjal s kolegi
svetniki in le-ta (čeravno je že 16 seja sveta), ni tako zelo posrečena oz. bi se lahko uredilo drugače
– navedel je 16. člena statuta ki pravi, da o organizaciji odloča občinski svet- to je njihova pravica
Odgovor
Statut in tudi poslovnik Občinske sveta ne govorita o postavitvi klopi v sejno dvorani. Ta postavitev
je bila predlagana in potrjena ob začetku mandata. Velikost prostora nam ne omogoča, da bi vsi
sodelujoči skupaj z vabljenimi gosti, ki jih je včasih lahko kar nekaj, sedeli tako, da nihče nikomur
ne bi kazal hrbta. Obstoječa postavitev omogoča, da se vsi člani in občinska uprava sveta gledajo v
obraz, česar v prejšnjem mandatu ni bilo. Vidimo sicer kakšen manjši možen popravek za lažji
dostop do govornice, ki ga bomo tudi poizkušali izvesti v želji za še lažje gibanje med samo sejo.
Pobuda št. 127
Glede na izvajanje kolega svetnika Jožeta Ružiča je svetnik podal dopolnitev, ker prevladuje
mnenje oz. javno mnenje ljudi, da ne verjamejo v javne razpise. Male zneske opredeljuje navodilo o
izvedbi javnih naročil. Našega je sprejel prejšnji župan-današnji župan navodilo izvaja, je pa Igor
Adžič zaskrbljen, ker ne župan ne strokovne službe niso ugotovile, da je navodilo neveljavno, ni bil
noveliran, saj je prišlo tudi do spremembe zakonodaje. Na vse to so že večkrat opozarjali torej
vzbuja opravičeni oz. neopravičeni dvom, saj ne piše na katero pravno osebo se nanaša ter je brez
pravne podlage tudi zapisano tisto kar je v 3. členu. To navodilo naj se nemudoma popravi in naj bo
o tem obveščen.
Odgovor
Kot že povedano in preverjeno je navodilo skladno z veljavno zakonodajo, česar tudi manjša
pretekla pomota z omembo Komune ne spremeni. Imeli smo že kar precej preverjanj s strani raznih
organov in nihče ni omenil, da bi navodilo zaradi tega bilo sporno. Ob nadaljnji spremembi
zakonodaje oz. po potrebi, pa bomo seveda navodilo novelirali in ga tudi javno objavili.
Predlog št. 85; Za zaključek je svetnik predlagal, da se naj na internetni strani občine dodatno
pripravi novi zavihek oz. podstran za javna naročila in vsa naročila malih vrednosti ter tako poziva
vse zainteresirane dobavitelje, da se javljajo in ponujajo. Ko bo vse javno objavljeno več ne bo
raznoraznih vprašanj in ugibanj, v vsakem trenutku je sledljivost zagotovljena in tisti, ki se bo čutil
ogroženega bo lahko zgodbo v danem momentu tudi preveril. To ne pomeni nobeno omejevanje,
vendar pa je decidirano zapisano v veljavni zakonodaji kaj so pristojnosti občinskega sveta in
župana.
Odgovor
Tudi o tem smo že govorili. Zakon je na tem področju zelo jasen in točno določa kakšen postopek
se za kakšno naročilo uporablja. Občinska uprava izvaja vse postopke v skladu z veljavno
zakonodajo in pristojnostmi, kar potrjujejo tudi vse dosedanje revizije in nadzori, ki lahko vsak
trenutek preverjajo vse papirje in postopke na občini.
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Predloga svetnika Horvat Alojza Ladislava
Predlog št. 86; Svetnik je glede predloga za ureditev prometa v Beltincih – po katerem bi se naj
cesta od trgovine do glavne ceste zaprla, tako da bi bila enosmerna, preko Štusove hiše bi bil
speljan parking povedal, da se mu to ne zdi preveč pravilno oz. normalno, saj bi bilo potrebno
potem še izgraditi most preko Črnca.
Odgovor
Ureditev centra Beltinec je v fazi idejnega načrta, kjer so se najprej javno zbirale pobude in
predlogi, sedaj se pa na podlagi tega že pripravlja idejni načrt, ki bo podlaga za nadaljnjo obravnavo
in bodoče projekte. Normalno je da ljudje o tem govorijo in izražajo svoja mnenja, nič od naštetega
pa še ni dorečenega.
Predlog št. 87; Svetnik je podal tudi predlog glede Gregorčičeve ulice in sicer, da naj se čim prej
zaključijo projekti, da se bodo lahko izvedli odkupi zemljišč in da se bo to uredilo.
Odgovor
Projekti za Gregorčičevo so gotovi, izvedba pa je vezana tudi na Pomurski vodovod, ko se bodo v
Gregorčičevi ulici zamenjevale cevi.
Pobuda svetnika Zavec Mateja
Pobuda št. 128; Svetnik je uvodoma povedal, da imajo pri točki pobude in vprašanja svetniki
pravico in dolžnost, da prenašamo pobude s strani občanov. Prav je, da to možnost izkoristijo,
njihova obveza do volivcev pa je, da se preko te točke v javnem interesu tudi do neke mere javno
izpostavijo. Nikakor pa se ne more strinjati, da za mikrofonom operirajo s konkretnimi imeni in
priimki, dokler potekajo pogovori in usklajevanja. Župan je dosegljiv in pripravljen za pogovor,
zato daje pobudo, da v takšnih konkretnih primerih zadeve peljejo previdno in ne pred očmi
javnosti. Žal so bili na prejšnji seji določeni posamezniki izpostavljeni, kar lahko po njegovem
mnenju škoduje njihovim poslovnim interesom.
Odgovor
Strinjamo se in pozdravljamo korekten odnos do vseh sodelujočih na seji in do javnosti, saj vsak s
svojimi izjavami in razpravami daje sliko širši javnosti o sebi in tudi o stanju politike v občini.
Prepričani smo, da smo naredili velik korak naprej od preteklih dogajanj in si želimo visok nivo
sodelovanja in komunikacije ohraniti tudi v bodoče.
Pobude in vprašanja svetnika Petek Slavka
Pobudo št. 129; V nadaljevanju je svetnik podal pobudo županu dr. Mateju Gombošiju, da naj se
ponovno, kot je bila to praksa prej, uvede pogovor in dajanje odgovorov na vprašanja občanov in
občank, na interni televiziji v večernem času vsaj enkrat mesečno.
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Odgovor
Tudi sami razmišljamo o načinih, da bi dogajanje znotraj občinske uprave in občinskega sveta na
čim bolj primeren način predstavljali širši javnosti. En del tega je lahko tudi periodična oddaja na
internem kanalu.
Vprašanje št. 85; Svetnik županu pove, da ga na nekaterih prireditvah pogrešajo, kar potem kvari
medsebojno komunikacijo in ustvarja negativizem med ljudmi. Glede dobrodelnih prireditev pa se
kot sam ve, vabila ne pošiljajo, vendar pa vse to naj ne zveni kot karanje ampak je iznesel to, kar
sam opaža. Postavlja vprašanje ali je posledica varčevanja občine tudi to, da za praznike (27. april
in 1. maj) niso bile izobešene zastave in ali je za vsako pregorelo žarnico in toaletni material
potrebno prositi župana, če lahko to odobri, da se to zamenja oz. namesti.
Odgovor
Župan se dogodkov udeležuje v skladu z dobljenimi vabili in časovnimi možnostmi.
Zastave ob državnih in občinskem prazniku se izobešajo na standardnih mestih že od ustanovitve
občine dalje. Za to skrbijo javni delavci pod vodstvom sodelavca občinske uprave Ivana Tratnjeka.
Izobešajo se na delu Panonske ulice (torej glavne ulice) skozi Beltince na drogovih, kjer so narejeni
nastavki, da se zastave lahko izobešajo (v smeri proti Granaru, Petrolu) ter v smeri proti Rousovi
kapelici. Tako je bilo tudi med omenjenimi prazniki.
Za urejanje razsvetljave ali še kaj drugega so na občini zadolženi ustrezni sodelavci, ki v skladu s
proračunom in ugotovitvami na terenu urejajo zadeve.
Pobuda svetnika Ferčak Jožefa
Pobuda št. 130; Svetnik je izrazil, da meni, da je glede na pobudo KS Lipovci, ki jo je iznesel
kolega svetnik Alojz Sraka, še vedno premalo povezave in kontakta ter pogovora med krajevnimi
skupnostmi in občine torej županom. Določeno problematiko bi na takih in podobnih sestankih
lahko hitro in učinkovito rešili in se pogovorili tudi o ostalih težavah in razčistili določene dvome.
Odgovor
Dosti sprotnim in aktualnih zadev občinska uprava s KS-i rešuje sproti, kar lahko potrdi tudi svetnik
Ferčak in drugi predsedniki KS-ov. Ko je zadeva širšega pomena ali jih je več se pa skliče skupen
sestanek. Zadnji takšen je bil prejšnji teden 4.7.2012.
Pobuda svetnika Balažič Marjana
Svetnik je izrazil zaskrbljenost, saj se bo nivo cest po asfaltiranju po vaseh dvignil in bo tako nivo
dvorišč nižji od nivoja cest tako predlaga, da se naj predvideva odvodnjavanje po vaseh, ker bodo
drugače težave in problemi. To je njegova pobuda št. 131.
Odgovor
Po izgradnji kanalizacije se je na določenih cestah nivo le te res dvignil in to zaradi dejstva, da se je
asfaltirala celotna širina ceste. Nagib cest je ostal enak kot so le te bile pred izgradnjo kanalizacije.
Na mestih kjer je bila nevarnost, da bo zaradi dviga cestišča voda odtekala na dvorišča se je v
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dogovoru in na predlog gradbenih odborov uredilo odvodnjavanje. Pred izgradnjo kanalizacije se je
iz določenih dvorišč voda iztekala na cestišča, kar ni dovoljeno. Po informacijah so v takih primerih
bili lastniki dvorišč s strani gradbenih odborov obveščeni, da naj si pred asfaltiranje uredijo
odvodnjavanje, ker če se sedaj nivo ceste dvigne, voda več ne bo odtekala na cesto ampak bo ostala
na dvoriščih.
Vprašanja in pobuda svetnika Činč Romana
Vprašanje št. 86; Svetnik je uvodoma povedal, da se stvari niso razrešile v taki smeri, da bi bili
ljudje zadovoljni. Na zboru krajanov so obravnavali nekaj tem;
1. niveliranje struge potoka Črnec
2. ureditev centra Beltinci,
3. ureditve dovoljenja, da se s kolesi občani lahko vozijo po pločnikih-torej posledično
namestitev prometne signalizacije z znaki,
4. razširitev križišča Mercator Zvezda, ker je preozko,
5. v kakšnem stanju je projekt obrtna cona,
6. urejanje parka, kakšen je cilj urejanja ribnika, koliko je to stalo, kje so se našla sredstva za to
ali bo to transparentna in dolgoročna rešitev,
7. projekt cesta za »Ogradi«, kaj bo občina naredila, da bo možna tam izvajati gradnje, ljudje
čakajo na odziv, saj so že dobili določene papirje za prodajo zemljišč, vendar pa je sedaj vse
potihnilo in nihče o tem več nič ne pove,
8. projekt Gregorčičeva, ki je za krajane Beltinec tudi velikega pomena, zavedati se je namreč
potrebno da je vsakodnevno večino časa v letu povečan promet tako peščev (učencev),
kolesarjev, tudi vozila.
Odgovori
Ad 1
Potok Črnec je v lasti Republike Slovenije in sicer začenši od »grenara« dolvodno vse do izliva
potoka Dobel vanj med Beltinci in Odranci in dalje. Na ARSO OE Murska Sobota kot upravljavca
tega vodotoka bo potrebno v večji meri pritisniti, da bo ta bolje skrbel za vzdrževanje potoka in ne
da javni občinski delavci, ki jih trenutno primanjkuje, kosijo strugo.
Ad 2
Na podlagi zbranih ponudb je občina pristopila k pripravi idejne zasnove ureditve "centra Beltinec"
in izbrala izvajalca, ki je podjetje Dugar d.o.o.
Ad 3
S kolesi se lahko vozijo le po tistih pločniki in kolesarskih stezah, ki so tako označeni s prometno
signalizacijo- ob državni cesti skozi Beltince (M-Sobota- Lendava). Na vseh ostalih pločnikih pa je
dovoljeno gibanje le za pešce. Prometni profil za kolesarja in pešca je 2,5 m, kar predstavlja
potrebno minimalno širino prometne površine za kolesarja in pešca (določila Pravilnika o
projektiranju cest).Prometna širina pločnika na Ravenski ulici, Jugovo niha od 1 m do 2 m. Zato je
po teh pločnikih dovoljeni promet le pešcem.
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Ad 4
Širitev cestnega priključka iz Ravenske ulice na Panonsko se lahko izvaja le ob dovoljenju DRSC.
Vendar je pri reševanju omenjenega priključka, potrebno istočasno reševati parkirišča pri
Mercatorju in Zvezdi ter cestni priključek pri NLB.
Ad 5
Ministrstvo za promet in infrastrukturo je izrazilo pozitivno mnenje glede te cone, zato bo občina
nadaljevala z aktivnostmi v svojem občinskem delu in ne bo čakala na državni del, kar bo
poenostavilo postopek. V Državnem zboru so tudi že s strani istega ministrstva predlagane
spremembe postopkov prostorskega načrtovanja, ki bodo odpravil nekatere administrativne ovire.
Po sprejetju teh bomo lahko konkretneje videli na kakšen način in v kakšnih rokih lahko pridemo do
novega OPN-ja za občino Beltinci, ki nosi v sebi tudi vse obrtne cone.
Ad 6
Notranjost parka z ribnikom je bila v zadnjih letih s strani vseh zanemarjena. Zato želimo park
oživiti s vsebinami ( sprehajalne poti, otroško igrišče, ureditev ribnika za ribolov, trim steza, teniško
igrišče, balinišče). Občina je s strani prebivalcev Beltincev in obiskovalcev parka začutila veliko
željo po ureditvi te naše male naravne oaze v središču občine. Ta cilj lahko spozna vsak, ki mu je
mar za ta del našega skupnega prostora in ljudi, ki v njem živijo. Idej imamo na občini še kar nekaj
zato seveda podoba še ni dokončna, je pa precej boljša kot pred leti. Sredstva so delno šla iz
letošnjega potrjenega proračuna za določene investicije, veliko dela so opravili javni delavci. Zato
smo vse skupaj lahko uredili z relativno majhnimi sredstvi in veliko dobre volje vseh na občini in
vseh ostalih, ki so nam pomagali.
Ad 7
Parcele namenjene za javno pot za »Ogradi« Beltinci so v načrtu pridobivanja za leto 2012,
katerega je dne, 02.02.2012 sprejel Občinski svet Občine Beltinci na svoji seji. V kolikor se bojo s
tem strinjali vsi lastniki, bodo odkupi vseh parcel realiziran do konca leta 2012.
Ad 8
Vprašanje je že bilo postavljeno in odgovorjeno svetniku Ladislavu Horvatu.
Predlog št. 88, Za zaključek je svetnik podal predlog, da naj občinska uprava v hodniku, kjer ima
nameščeno oglasno desko ali na kakšnem drugem vidnem mestu v pritličju stavbe izobesi seznam
na koga se lahko občani in vaščani v primeru vprašanj, pobud, predlogov obrnejo na občini – torej
kateri od zaposlenih je zadolžen za kakšno področje. Županu nato preda zapisnik sveta KS Beltinci,
v katerem so zapisane tudi vse ostale pobude in predlogi njihove KS.
Odgovor
Po sprejetju nove sistemizacije v občinski upravi (predvidoma med poletjem) bo objavljen seznam
javnih uslužbencev in njihov delokrog, tako da bodo občani točno vedeli na koga se je obrniti za
posamezno zadevo.
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Pobuda svetnika Forjan Alojza
Pobuda št. 132; Svetnik je podal pobudo glede udeležbe na prireditvah. Povedal je, da glede na to,
da imajo predstavitev nove CD plošče pevcev v njihovi KS ter da je že bilo povedano glede
udeležbe župana. Dodal je pa, da se tudi svetniki ne udeležujejo prireditev in torej daje pobudo, da
naj to velja za vse enako.
Odgovor
Glede »obveznosti« udeleževanja na prireditvah v občini je potrebno povedati, da tudi vsak svetnik
mora čutiti odgovornost za to, da se prireditev udeleži, če se le more oz. da neudeležbo sporoči. Na
precej občinskih in drugih večjih prireditvah namreč mnogi svetniki manjkajo. Odgovornost
vsakokratnega organizatorja je tudi, da ustrezno povabi občane, goste in funkcionarje, ter da jih tudi
ustrezno sprejme. Dogodilo se je že, da se je v imenu občine udeležil prireditve kdo drug (npr.
svetnik ali v.d. direktor občinske uprave), pa to ni bilo ustrezno predstavljeno. Na ta način potem
seveda dobijo udeleženci napačen občutek neprisotnosti občinskih predstavnikov na prireditvi.
Smo pa seveda lahko vsi skupaj veseli, da imamo v občini takšno obilico prireditev, kar kaže na
veliko število dobrih in delovnih ljudi, ki svoj čas in trud vlagajo za to, da lahko vedno znova sebi v
občini in tudi vsem gostom in turistom nudimo vse lepote, kar jih naša občine in naši ljudje
premorejo. Teh pa ni malo.

Odgovore zbrala:
višja svetovalka III
Tatjana Trstenjak

Župan Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši
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