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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE
BELTINCI, DANE NA 23. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA DNE 14.03.2013

Pobuda svetnika Marjana Balažica

Pobuda št. 166
Svetnik je dal pobudo, da bi se naj prisluhnilo občanu Bojanu Bohnecu, ki ima v svoji lasti
lepo, vredno zbirko starih predmetov, katero bi bilo vredno pokazati širši javnosti. Doma kjer
hrani te predmete ima prostorsko stisko in bi zato bilo potrebno za te njegove predmete
poiskati primeren prostor za postavitev teh.
Odgovor:
V ZTK Beltinci so seznanjeni z bogato zbirko g. Bojana Bohneca in njegovo željo po trajni
razstavni zbirki. O možnostih se je ZTK Beltinci že v preteklosti, tudi skupaj z občino
(ustanovljena je bila komisija za ohranjanje kulturne dediščine) večkrat pogovarjala. Z g.
Bojanom Bohnecem je bil že večkrat izveden pogovor o razstavnem prostoru v gradu, kjer bi
lahko bila v podstrešnih prostorih postavljena razstavna zbirka.

Predloga svetnika Srečka Horvata

Predlog št. 127; Svetnik je dal predlog, da naj občinska uprava pripravi do naslednje seje
občinskega sveta poročilo o vseh razpisih, na katere je občina kandidirala, in sicer o tem ali
je bila na razpisu uspešna ter koliko sredstev je iz tega naslova pridobila.
Odgovor:
Župan dr. Matej Gomboši je na seji OS odgovoril, da je pozitivno, da se opaža, da se dela na
projektih in razpisih, letošnji proračun je namreč izraz oz. odraz tega in pove, da bomo še
naprej delali na tem področju intenzivneje in še močneje. Pripraviti seznam razpisov pa ne
bo težava in bodo prisotni zaprošeno tudi prejeli.
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Projektno poročilo v mandatnem obdobju 2010-2014
Zap.
št.

Naziv projekta

Razpisovalec

1.

Izgradnja sekundarnega
kanalizacijskega omrežja v
naseljih (Melinci, Ižakovci,
Dokležovje)
Izgradnja sekundarnega
kanalizacijskega omrežja v
naseljih (Gančani, Lipovci)
Izgradnja kanalizacije BL
(Bratonci-Lipa)
Celostno urejanje odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih
voda in varovanje vodnih virov
na spodnjem povodju reke
Mure – Dolinska kanalizacija,
Kanalizacija in čistilna naprava
Beltinci
Ekomuzej Mura

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Prizidava in nadzidava ŠRC v
Gančanih
Ureditev vaškega jedra v KS
Gančani
Določanje fotovoltaičnega
potenciala v lokalnem okolju

9.

Komasacija Dokležovje

10.
11.
12.
13.

Trim steza ob Črncu, Doblu
Revitalizacija potoka Črnec
Inovativna trim steza
Prenova vaško-gasilskega doma
Lipa
Rekonstrukcija lokalne ceste
Beltinci-Melinci
Rekonstrukcija ceste IžakovciMelinci-Gornja Bistrica in
izgradnja hodnikov za pešce v
naseljih Ižakovci in Melinci
Energetska sanacija vrtca in
šole
Büjraški kubiki

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
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Obnova ŠRC Lipovci-adaptacija
in nabava opreme za ŠRC
Lipovci
Energetska sanacija objekta
OŠ Beltinci in POŠ Melinci
Obnova Slavicove kovačije in
postavitev razstave stalne
kovaške zbirke
Beltinska pot naravne in
kulturne dediščine

MGRT

Vrednost
pridobljenih
sredstev/
ocenjena
vrednost sof.
1,193.760,00

Potrjeno
sofinanciranje
Da/ne/se čaka

Da

MGRT

1,230.981,00

Da

MGRT

823.633,51

Da

MGRT

8,273.246,02

Da

IPA Slovenija - Hrvaška
2007-2013
Fundacija za šport

516.156,00

Da

15.466,00

Da

Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje
Ministrstvo za
izobraževanje, znanost,
kulturo in šport
Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje
LAS
LAS
Fundacija za šport
MKO

95.426,58

Da

78.636,96

Da

261.192,01

Da

15.709,42
10.200,31
30.750,00
77.335,68

Da
Da
Da
Se čaka

MGRT

826.833,70

Se čaka

MGRT

992.876,70

Se čaka

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
IPA Slovenija – Hrvaška
2007-2013
MKO

420.549,75

Se čaka

955.137,72

Se čaka

303.292,56

Ne

Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor
MKO

757.374,66

Ne

37.683,33

Ne

MGRT

160.012,81

Ne

Predlog št. 128; Svetnik je v nadaljevanju podal predlog glede obrtne cone v Beltincih in
sicer, da naj bi se ta zemlja (cca 10 hektarjev) dala v uporabo potencialnim zainteresiranim
občanom -ljubiteljem vrtičkarstva za čas, dokler še nimamo investitorjev.
Odgovor:
Predmetna zemljišča so trenutno oddana v najem v skladu s Pravilnikom o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem-zakup (Ur. l. RS, št. 85/2011), ki določa, da se
stavbna zemljišča v lasti Občine Beltinci, ki jih občina začasno ne potrebuje, oddajo v najem
za določen čas največ pet let. Najemnik za najem predmetnih zemljišč plačuje najemnino,
prav tako pa iz same najemne pogodbe izhaja, da občina lahko kadarkoli, brez odpovednega
roka odstopi od pogodbe, če ugotovi, da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi. Pred samo
sklenitvijo pogodbe je bila na občinski spletni strani objavljena namera o oddaji predmetnih
zemljišč v najem in na ta način dana možnost vsem zainteresiranim, da v roku petnajst dni
od objave namere, podajo svoje ponudbe za najem teh zemljišč.

Predlogi svetnika Alojza Srake

Predlog št. 129; Svetnik je dal predlog, da bi se na področju socialnega podjetništva
poskušalo pridobiti še več sredstev z razpisi in kot smo imeli pred časom okroglo mizo na to
temo, bi se zadeva lahko v prihodnosti ponovila in bi si lahko pridobili še več informacij oz.
primerov dobre prakse od drugod.
Odgovor:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS št. 25/13 z dne
22.3.2013 objavilo Javni razpis za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski
regiji. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih
skupin. Na razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Okvirna
razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev (za triletno obdobje) znaša 1.500.000
EUR. V letu 2013 bo razpisanih 300.000 EUR, v letih 2014 in 2015 pa po 600.000 EUR. Prvi
rok za oddajo vlog je bil 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15.12.2013. Več
informacij je na voljo na spletni strani MGRT. Občina Beltinci bo v prihodnje na svojo
spletno stran in na CTV dala objavo, s katero bo občane seznanila z objavljenim javnim
razpisom s področja socialnega podjetništva in po potrebi tudi organizirala okroglo mizo.

Predlog št. 130; Nadalje je svetnik dal predlog, da bi se naj spodbudilo tudi aktivnosti z
našo kmečko tržnico, ki je sicer zaradi zime sedaj malo zamrla, bi pa se lahko na spomlad
oživela oz. dopolnila z neke vrste boljšim trgom oz. zamenjavo dobrin po principu – ti meni
jaz tebi, zamenjaj, recikliraj.
Odgovor;
Občina si želi, da se naša kmečka tržnica čim bolje razvija, tudi z dodatnimi vsebinami. S
strani medobčinskega inšpektorata pa se predlaga, da se predlagana oblika tržnice
organizirala posebej, mogoče 2-3x na leto.
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Predlog št. 131; Za zaključek je svetnik dal predlog, da naj bi se letos tudi ponovila akcija
deponiranja oz. odvoza manjših količin salonitnih plošč. Občani so ga namreč prosili, saj so
nekateri zamudili oz. spregledali možnost deponiranja oz. dovoza manjših količin salonitnih
plošč, predlaga, da se jim ta storitev še enkrat letos omogoči.
Odgovor;
Za ta namen je v preteklosti že bilo več akcij s strani občine. Trenutno sprejet proračun tega
stroška ne predvideva. V kolikor bodo na voljo sredstva in resna potreba, se lahko ponovno
razmisli o uvedbi odvoza s strani občine.

Pobudi in vprašanje svetnika Jožefa Ferčaka

Pobuda št. 167
Svetnik je dal pobudo glede visokega vodostaja in talnice, to se baje najbolj opaža in vidi v
njihovo krajevni skupnosti in tudi drugod – zalilo je garaže in kletne prostore in ljudje se
sprašujejo, ali bi tudi iz občinskega naslova lahko prejeli kakšno finančno pomoč oz. če
občina ima mogoče kakšen sklad za te namene.
Odgovor:
Dne 12.04.2013 je občina na Upravo za zaščito in reševanje, na podlagi podatkov
občinskega štaba civilne zaščite in kmetijsko svetovalne službe ter drugih podatkov s terena,
posredovala podatke o višini škode v zvezi z visoko podtalno vodo in podala zaprosilo, da se
v skladu s pristojnostmi, sprožijo vsi postopki za sanacijo nastale škode. Župan pa je o tej
tematiki govoril tudi z ministrom mag. Židanom in ga pozval k pomoči in ukrepanju za
olajšanje težav vseh, ki so utrpeli škodo.

Vprašanje št. 144; Nadalje je svetnik postavil vprašanje zakaj ob izgradnji kanalizacije v
Lipi in asfaltiranju ceste proti Odrancem takrat niso bili izkopani jarki, katere bi izvajalec
moral izkopati, sedaj pa prihaja na koncu vasi do zalitja dvorišč in ulic in nekateri otroci
morajo po vodi hoditi v šolo oz. do avtobusnih postajališč, dodatno tudi zaliva kanalizacija,
saj iz teh jaškov prihaja ogromno meteorne vode na plano?
Odgovor:
Župan je svetniku na seji OS odgovoril, da je vodostaj res škodljivi naravni pojav, ki pa ni
odvisen od občine. Bomo pa se sigurno še večkrat obračali na skupnost in združenje občin
ter na državo, ker je to v državni domeni, da bi za to morala poskrbeti. Glede obcestnih
jarkov pri kanalizaciji se je sproti urgiralo in saniralo kolikor se je le dalo. Dejstvo pa je, da
kontrole vodotesnosti še niso zaključene, to se bo še izvedlo in izvajalec bo to tudi naredil.
Štab CZ je nabavil zmogljivejšo črpalko za črpanje vode iz kleti in tako je s te strani pomoč
tudi nudena. Meteorna kanalizacija, to pa ve, se bo morala reševati tudi skozi Lipo preko
državne ceste.
Problematika z jarki se pojavlja že nekaj časa. V popisih del za izgradnjo kanalizacije ni
predvidenih izkopov jarkov za meteorno vodo, zato jih izvajalec tudi ni naredil. Po izgradnji
kanalizacije je izvajalec dolžan teren vzpostaviti v prvotno stanje. Če tega ni storil, potem naj
to gradbeni odbor evidentira in to sporoči na občino. Občina kot investitor pa bo izvajalcu
naročila, da ta dela opravi. Glede vode, ki v naselju Lipa izhaja iz kanalizacijskih jaškov pa
se bo pregled izvedel takoj, ko se bodo vremenske razmere izboljšale in v primeru, da se
ugotovi, da kanalizacija ni zadosti tesnjena bo izvajalec to tudi saniral.
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Pobuda št. 168; Svetnik je zaključil s pobudo o tem, da bi bilo potrebno naročiti
zaznamovalne oz. označevalne table za turistične objekte po občini – o tem so tudi že govorili
oz. razpravljali na upravnem odboru ZTK Beltinci.
Odgovor:
Glede označevalnih tabel je župan na seji povedal, da se bomo še poskušali prijaviti na
razpise, na zadnjem namreč ni bilo možnosti kandidirati, kjer smo imeli že vse pripravljeno.

Pobuda in vprašanje svetnika Štefana Perše

Pobuda št. 169; Svetnik je dal pobudo, da preko Odbora za prostorsko planiranje zahteva,
da na njihove seje odbora obvezno prihaja en tehnični sodelavec (Balažic ali Čolig).
Odgovor:
Sej odbora se imenovana že udeležujeta in se tudi v bodoče bosta, ko bo to potrebno.

Vprašanje št. 145; Nadalje je svetnik postavil vprašanje oz. prošnjo, če lahko kot svetnik
prejme od Nadzornega odbora ali od finančne službe podatke o tem, koliko je katera
krajevna skupnost v občini v zadnjih 10 letih dobila finančnih sredstev iz občinskega
proračuna in kaj je bilo narejeno od tega, saj se je pred kratkim srečal s predsednikom KS
Ižakovci, ki je bil na nedavnem obisku pri županu in je od tam odšel nekako potrt?
Odgovor:
Župan je svetniku na seji OS odgovoril, da je žalosten za to zadnjo pobudo, ki jo je dal
svetnik. Predsednik KS Ižakovci nikakor ni šel potrt od njega, sta se korektno pogovorila.
Nadalje je poudaril, da že od samega začetka želimo biti korektni, podpiramo ideje in
pomagamo krajevnim skupnostim pri njihovih večjih projektih, vendar pa postopoma. Za
nazaj pa ne more ne analizirati in ne zagovarjati oz. kar koli popravljati, kar se je zgodilo za
časa prejšnjih županov in prejšnjih sestav občinskega sveta, saj odgovornosti za nazaj nima.
Dal je pa besedo, kot je že večkrat povedal, da se bo pomagalo vsem, vsi so enakopravni,
dejstvo pa je da so eni aktivni bolj, drugi pa manj po krajevnih skupnostih.
Zaključna računa za leti 2010 in 2011, iz katerih je jasno razvidno koliko proračunskih
sredstev je bilo dodeljenih posamezni krajevni skupnosti in za kateri namen, sta objavljena
na občinski spletni strani, v zavihku PREDPISI-seznam sprejetih aktov. Zaključni račun za
leto 2012 pa bo objavljen po sprejemu na seji.

Vprašanje svetnika Štefana Žižka

Povedal je, da se navezuje na izvajanje kolega svetnika Jožeta Ferčaka oz. na njegovo
vprašanje 144 glede na to, da bi se lahko škodo na objektih nekako vključilo pri stroških
zimske službe, prav tako pa je opozoril na poljske poti in uničene poljščine, kar naj bi se
vključilo.
Odgovor:
Odgovor je že podan pod vprašanjem 144.
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Vprašanje svetnika Martina Duha

Vprašanje št. 145; Svetnika zanima glede vdora vode v kanalizacijski sistem in to zaradi
napačne gradnje izvajalcev kanalizacijskega voda na Melincih? Pri opazovanju gradnje je
namreč ugotovil, da dva izvajalca uporabljata različne uteži za pritrjevanje kanalizacijskih
cevi. Zato je vprašanje kakšni so vgrajeni materiali, da v sistem z lahkoto in obsežno vdira
podtalna voda. Krajani Melinec kot tudi sam so imeli možnost videti, da podtalnica na več
mestih izhaja iz kanalizacijskega jaška. Zatorej tesnitev tega sistema nikakor ni pravilna. Na
njegovo intervencijo in predsednika krajevne skupnosti so prišli z črpalko in izčrpali vodo iz
zajetja iz rezervoarja a za 24 ur se je sistem ponovno napolnil pa ni ne deževalo in ne
snežilo. Kako pa potem še bo, ko bo večji naval vode in bo na čistilno napravo »privrelo«
toliko in toliko več vode, in kdo bo potem to vodo plačal-mi občani. To naj se nemudoma
uredi in vse preveri kot je potrebno. Nadzorni in izvajalec morata svoje delo opraviti
korektno.
Odgovor:
Župan je svetniku na seji OS povedal, da mora biti tesnjenje zagotovljeno povsod na celotni
trasi izgrajenega cevovoda, zaradi tega bodo vse linije preverjene pa ne le na papirju ampak
tudi na terenu. Skrb vseh nas je, da do takih slučajev več ne bo prihajalo.
Podobno kot v naselju Lipa je tudi v naselju Melinci. Takoj, ko se bodo vremenske razmere
izboljšale se bo izvedel pregled tesnosti kanalizacije v strani nadzora, predstavnika
investitorja in izvajalca. V primeru, da se ugotovi, da kanalizacija ni zadosti tesnjena bo
izvajalec to tudi saniral. Sicer pa se bo kontrola tesnosti opravila po celotni trasi kanalizacije
v vseh naseljih in na cevovodih med naselji.

Vprašanji, pobuda in predlog svetnika Slavka Petka

Vprašanje št. 146; Svetnika zanima kako daleč je z odločbami za NUSZ, saj opaža, da so
nekatere občine položnice že poslale, pri nas pa se še vedno čaka? Prav bi bilo, če bi se to
čim prej uredilo, da bodo občani lahko plačali v dveh obrokih, kakor je bilo to že govora pred
časom.
Odgovor:
Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na seji OS odgovoril, da imamo v zvezi z NUSZ dano
nalogo, da še ta mesec prečistimo podatke in jih osvežene in ažurirane pošljemo davčni
upravi, ki bo potem poslala položnice občanom, torej se trudimo, da bi dosegli dogovor, da
bodo položnice tudi letos izšle dvakrat letno.
Odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Beltinci na podlagi
sklenjene pogodbe med Občino Beltinci in DURS, Davčni urad Murska Sobota izdaja
omenjeni davčni urad. Občinska uprava Občine Beltinci vsako leto ažurira zahtevane
podatke ter jih posreduje davčnemu uradu, ki podatke pripravi in izda odločbe za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zavezance za tekoče leto. Na podlagi 25.
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, s spremembami in
dopolnitvami (UR. l. RS, št. 77/2000, 99/2001, 132/2003, 47/2005 in 20/2012) obroki za
plačilo NUSZ zapadejo v plačilo 15.06 in 15.10 v posameznem letu. Na podlagi navedenega
bodo odločbe za NUSZ Občine Beltinci izšle tako, da bosta obroka zapadla v plačilo v
skladu z veljavnim odlokom.
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Pobuda št. 170; V nadaljevanju je svetnik povedal, da je bila na svetu KS Gančani dana
pobuda, ki jo tudi prisotnim podaja v presojo in sicer, da starši otrok vozačev v OŠ Beltinci
predlagajo, da bi se naj spremenil režim vožnje pri OŠ Beltinci – da bi bila smer vožnje na
dvorišču za igriščem, da se ne bi obračali na tem že tako premajhnem dvorišču.
Odgovor:
Župan je svetniku na seji odgovoril, da je prav tako ena od prioritetnih nalog občine tudi
ureditev režima vožnje pri OŠ Beltinci, saj je tudi sam nezadovoljen z nadzorom kako se
prihaja in kako usmerja in kako se parkira ter vozi oz. manevrira po samem dvorišču v
zgodnih urah, ko starši pripeljejo svoje otroke na šolsko dvorišče- stanje je tam ob jutranjih
urah nemogoče, kaotično in zelo nevarno.

Predlog št. 131; Glede zimske službe in pluženja pa je svetnik dal predlog, da naj bi se
omogočilo ob tako obilnih snežnih padavinah kot smo jih imeli v zadnjem času, čiščenje
parkirnih prostorov in prostorov pred lokali v naši občini, seveda proti plačilu.
Odgovor:
Župan je svetniku na seji podal odgovor, da glede pluženja podjetnikom in gostincem ni
nobenega problema, z JKP Komuna d.o.o. Beltinci ali drugim usposobljenim izvajalcem se
vsak lahko dogovori, če potrebuje to storitev in jo tudi plača.

Vprašanje št. 147; Svetnik je za zaključek postavil vprašanje kako je z razpisi za društva za
delitev sredstev za letos?
Odgovor:
Župan je svetniku na seji odgovoril, da je prvi pogoj za pripravo razpisov za dodelitev
sredstev sprejeti proračun, ko bomo tega imeli, se bo pripravilo kot lansko leto. Opomnil pa
je prisotne, da nismo v lanskem letu uspeli sprejeti kulturnega pravilnika in upa, da ga
bomo letos uskladili do te mere, da bo za sprejem in da bo komisija lahko začela z delom na
podlagi zakonitega, objektivnega in urejenega pravilnika.
Javni razpisi za sofinanciranje občinskih društev bodo šli v objavo predvidoma v drugi
polovici aprila, po ustrezni uskladitvi razpisnih dokumentacij in sprejemu Programa športa
za leto 2013 in bodo odprti 30 dni od dneva objave.

Odgovore zbrala:
višja svetovalka II
Tatjana Trstenjak l.r.
Župan Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

7

