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ODGOVORI SVETNIKOM/CI NA NJIHOVE POBUDE IN VPRAŠANJA, DANA NA 12.
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DNE 22.12.2011

Pobudi in predlog svetnika Alojza Sraka:
Pobuda št. 95; Svetnik je podal pobudo za pomoč družini v Lipovcih, ki jim je pogorel dom in je
vse lepo povabil k sodelovanju – dobrodelnosti. V nadaljevanju je povedal, da se pripravlja
dobrodelni koncert, ki bo izveden za zbiranje sredstev za družino Rajner in sicer v torek,
27.12.2011, v sredo pa bo izvedena še dobrodelna lutkovna predstava. Svetnik se je nato vsem
vnaprej zahvalil za sodelovanje in izkazano pomoč.
Odgovor:
Pobuda je bila uresničena. Izvedeni sta bili dve dobrodelni prireditvi, ki sta bili dobro obiskani.
Zbrana finančna sredstva so bila predana družini Rajner kot pomoč pri obnovi njihovega
pogorelega doma. Prav tako je Občina Beltinci sama namenila letošnja sredstva, ki bi šla za
pošiljanje čestitk, v pomoč družini. Bila je tudi poslana prošnja za pomoč vsem občinam v regiji
na katero so se nekatere občine in tudi druge organizacije odzvale.
Pobuda št. 96; Svetnik je podal pobudo glede odgovorov na vprašanja in pobude svetnikov/ce in
povedal, da bi glede na to, da je med odgovori, ki so jih prejeli svetniki res nekaj dobrih novic, bilo
potrebno z njimi na nek način seznaniti širšo javnost, saj namreč nimajo vsi dostopa do interneta.
Torej je podal pobudo, da naj župan v prihodnje pri svoji točki javno predstavi odgovore in na ta
način z njimi seznani širšo javnost.
Odgovor:
Župan že pod svojo točko dnevnega reda predstavlja precej informacij in dogajanja v občini.
Koristne in pomembnejše informacije, tudi iz vprašanj svetnikov, bodo še naprej podajane na
sami seji in tudi na spletni strani z željo po čim boljši in sprotni informiranosti javnosti.
Predlog št. 60; Svetnik je predlagal, da naj občina pristopi k sofinanciranju zavoda PIP. Zavod v teh
kriznih časih, ko ljudje nimajo denarja in ko so težki časi, nudi brezplačno pravno pomoč. V
nadaljevanju je predlagal, da se naj zadeva vključi v proračun za leto 2012 – kar je nekje 2.200,00
evrov letno. Po njegovem mnenju je ta znesek zanemarljiv v primerjavi s tem, koliko brezplačne
pravne pomoči lahko zavod nudi tudi našim občanom.
Odgovor:
Pobuda je že prej bila upoštevana s tem, ko so sredstva za sofinanciranje PIP (pravno
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informacijske pomoči) predvidena v proračunu občine za leto 2012.

Pobudi svetnice Gene Virag:
Pobuda št. 97; Svetnica je dala pobudo, da se naj v proračun za leto 2012 vključi izgradnja mostov
čez potok Črnec in Dokležovje, s tem bi se rešilo odvodnjavanje in uredila pot za pešce. Dokončno
uničenje mostov je posledica izgradnje kanalizacije, rešitev poti za pešce pa je smotrna v izogib
dodatnih stroškov.
Odgovor:
Problematiko glede odvodnjavanja v KS Bratonci bomo rešili vzporedno z izgradnjo kanalizacije
v tem naselju. S strani gradbenega odbora je bila investitorju in izvajalcu predstavljena
problematika. Izvajalec je v fazi ovrednotenja stroškov del. Po tem ko bodo stroški ovrednoteni se
bo pristopilo k reševanju omenjene problematike v okviru finančnih zmožnosti.
Pobuda št. 98; Svetnica je prosila vse tiste, ki nastopajo z govornice, da naj ne vznemirjajo občanov
z neresnicami in da si naj pridobijo verodostojne podatke preden o čem razpravljajo ali obtožujejo.
Na pripombo svetnika Igorja Adžiča želi dati odgovor o poteku dogodkov v letu 2006, da ne bi trdil,
da so bile investicije v vasi Bratonci volilna reklama, saj je investicijo načrtovala KS Bratonci za
kar so se v letu 2006 tudi zbirala sredstva. V nadaljevanju pove, da glede na to, da je njen čas
omejen in ker nekako čuti dolžnost, da neresnico, ki je bila izrečena iz tega mesta demantira podaja
sledeče ugotovitve: v Bratoncih so že leta 2005 pristopili k izgradnji asfaltnega igrišča, saj so
prihodek od NUSZ KS Bratonci v letu hranili za investicije v letu 2006. Investicija je bila
zaključena in opravljena otvoritev avgusta 2006 – ni se hotelo investicije nikakor izrabljati kot
reklama za volitve 2006. Rebalans plana je bil opravljen v drugi polovici avgusta 2006 iz katerega
izhaja, da je investicija bila presežena za 6.000.000 SIT. Ta primanjkljaj bi se dalo pokriti iz
sredstev NUSZ KS Bratonci – letno se je namreč zbralo 5.700.000 SIT, za kar so sklenili tudi t.i.
»posojilno« pogodbo z KS Lipa. Res je, da so nekateri svetniki prejšnjega občinskega sveta na
župnijskem dnevu ponujali predsednici KS, da se ta dolg pokrije, vendar se je ta netransparentna
ponudba zavrnila. Da pa je igrišče zanemarjeno pa lahko pridejo in si ogledajo in če je to raztrgana
mreža na enem golu, boste imeli mogoče celo prav (pač imamo igrišče za igro, je pa dobro
zasedeno z mladimi, mogoče še celo boljše kot kje drugod – tudi v Beltincih). Pa še to – s skritimi
številkami na mobilnem telefonu je ni treba zastraševati.
Odgovor:
Župan dr. Matej Gomboši opozori prisotne, da se pri točki Pobude in vprašanja članov Občinskega
sveta Občine Beltinci svetniki naj osredotočijo zgolj na pobude in vprašanja. V nadaljevanju je
župan povedal, da ta točka ni namenjena replikam, očitkom in medsebojnim besednim
obračunavanjem. Sicer je razumljivo, da se razvnamejo strasti vendar pa župan vztraja pri tem,
da svetniki v prihodnje pri tej točki podajajo zgolj pobude, vprašanja in predloge.
Vprašanji in pobuda svetnika Jožefa Ružič
Vprašanje št. 63; Svetnik je postavil vprašanje glede obnove ribnika v beltinskem parku. Pove, da se
je nanj obrnila ribiška družina in ga zanima, kako je z obnovo le-tega, kakšni so načrti v prihodnjem
letu?
Odgovor:
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Ribnik v beltinskem parku je že v fazi obnove. Občina je pristopila k ureditvi okolice s potmi in
klopmi, predvidoma v začetku februarja, odvisno od vremena (če bo sneg ali hujši mraz se ne
more delati), je predvideno še odstranjevanje mulja iz vode. Z izvajalcem je že vse dogovorjeno,
čaka se, da bo prost bager, ki je trenutno na drugem gradbišču.
Vprašanje št. 64; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje glede svetovalnih pogodb, saj je
zasledil, da so sklenjene pogodbe glede komunikacijske podpore in ugleda občine. Zanima ga
konkretna vsebina in dosedanji rezultati, ki so bili s svetovanjem doseženi in kako se je občinski
ugled s tem izboljšal? Poleg tega ga zanima tudi za kakšen čas je pogodba sklenjena kot tudi kakšna
je cena?
Odgovor:
Odgovor v zvezi s svetovalnimi pogodbami je bil svetnikom podan že v zvezi s vprašanji,
postavljenimi na 11. seji občinskega sveta. Svetovanje, komunikacijska podpora pri promociji
projektov in dejavnosti ter izgrajevanju ugleda Občine Beltinci je sklenjeno na podlagi
naročilnice (in ne pogodbe) za znesek 4.300,00 EUR (z DDV).
Izhodišče in cilj sodelovanja med Občino Beltinci in družbo Fabrika d.o.o. je nadgradnja in
izboljšava osnovnega komuniciranja občine z okoljem:
-da se učinkoviteje predstavlja dodane vrednosti oz. napredek posameznih projektov in dejavnosti
v občini za celotno lokalno skupnost in posameznega občana
- da se povečuje pripravljenost sodelovanja in razumevanja lokalnega okolja pri vzajemnem in
učinkovitejšem reševanju posameznih ciljev občine.
Skozi posamezne konkretne primere komuniciranja se je lotilo oblikovanja sistema
komuniciranja občine, ki v določenih primerih že služi kot vodilo in pripomoček pri
komuniciranju občinske uprave in drugih subjektov v občini.
V okvir srečanj z občinsko upravo v obliki svetovanja in priprave materialov se dela tudi na:
analizi obstoječega sistema komuniciranja, podpori komuniciranju pri pripravi sej občinskega
sveta; podpori komuniciranju objavljenih razpisov, podpori nastopu občinskih predstavnikov v
medijih, protokolu, komuniciranju z občani v prostorih uprave, podpori komuniciranju pri
humanitarnih projektih, oglaševanju v občinskih medij, načinu komunikacije pri izvajanju
infrastrukturnih projektih. Na voljo imamo tudi podporo ostalim sprotnim potrebam pri
komuniciranju z okoljem.

Vprašanje svetnika Jožefa Ferčaka
Vprašanje št. 65; Svetnik je zastavil vprašanje glede stroškov sofinanciranja kanalizacije in je prosil
za odgovor. Pove, da je bilo takrat, ko so se podpisovale pogodbe za pristop k izgradnji
kanalizacijskega omrežja rečeno, da bo kanalizacija stala 2000 evrov do priključitve, sedaj pa bi se
naj kasnejšim pristopnikom k podpisu pogodbo dajali odgovori, da se bo upoštevala oz. računala
revalorizacija.
Odgovor:
Proti koncu leta 2011 smo bili na tem, da bi z začetkom leta 2012 strošek sofinanciranja
kanalizacije s strani občanov povečali za revalorizirani znesek inflacije v letu 2011. O tem smo
govorili tudi že na koordinaciji svetniških skupin v občinskem svetu. Spodbuditi želimo tiste, ki še
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niso plačali deleža sofinanciranje gradnje kanalizacije, saj je večina to že naredila in celo več let
varčevala, zato ne bi bilo pošteno, da nekateri isto vsoto plačajo šele nekaj let kasneje.
Vprašanje svetnika Bojana Vereš
Vprašanje št. 66; Svetnik je podal vprašanje glede problematike poravnave sredstev za izvedene
športne igre Občine Beltinci v mesecu avgustu 2011 ŠD Ižakovci. V nadaljevanju pove, da je
omenjeno društvo kot soorganizator Športni zvezi Beltinci izstavilo račun v višini 527,00 evrov. Do
sedaj je bila praksa, da je ŠZ društvu ta sredstva poravnala, kar pa se tokrat ni zgodilo. V
nadaljevanju je svetnik povedal, da odgovora na vprašanje, zakaj račun še ni bil poravnan, žal še
niso prejeli in da se predstavniki ŠZ ne odzivajo.
Odgovor:
Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na seji sveta glede problematike poravnave sredstev za
izvedene športne igre Občine Beltinci povedal, da je bilo z vodstvom ŠZ opravljeno že več
razgovorov. Glede refundiranja sredstev za take in podobne prireditve namreč še niso iz
Fundacije za šport, kamor mora ŠZ prijaviti vse prireditve skupaj z dokumentacijo, dobili
odgovora in zato tudi sredstva vnaprej ne morejo biti razdeljena. Želja vseh pa je, da se to seveda
čim prej uredi.
Naknadno je bilo ugotovljeno, da je Športna zveza Beltinci v mesecu decembru 2011 poravnala
račun Športnemu društvu Ižakovci v zvezi z izvedbo športnih iger občine v letu 2011 in tudi
posredovala dokumentacijo na Fundacijo za šport.
Predlogi svetnika Igorja Adžiča
Predlog št. 61; Svetnik je podal svoj predlog vezan na šport in telovadnico. Povedal je, da je tako
cenik za najem prostora telovadnice kot tudi urnik ter stroški, ki nastanejo v zvezi s tem v izvirni
pristojnosti sveta OŠ Beltinci. Urnik se je izvajal v domeni s ŠZ, denar pa je s proračunom
zagotavljal občinski svet, pri vsem tem pa je še marsikaj nedorečenega. V nadaljevanju je povedal,
da mora OŠ materialni strošek zaračunavati, zavedati pa se je potrebno tudi dejstva, da je eden od
predsednikov športnega kluba v občini uslužbenec občinske uprave- po njegovem mnenju bi bilo
primerno, da se tak človek izloči iz postopka, saj ne more v procesu zastopanja interesov društva in
občine kot ustanoviteljice zavzemati nevtralnega stališča.
Odgovor:
Omenjeni uslužbenec občinske uprave ni bil v nobenem postopku, glede urnikov koriščenja
telovadnice ali delitve sredstev Športne zveze.
Predlog št. 62; Svetnik je dal predlog glede ceste Lipovci-Gančani in v uvodu povedal, da je
pohvalno, da je cesta Lipovci-Gančani obnovljena in narejena na račun izgradnje AC pri tem pa je
opozoril na dejstvo, da so s strani Lipovec skozi Gančane kanalizacijski jaški potopljeni in če k
temu dodamo še posedanje, ki je posledica posedanja zemlje, bo cesta kmalu postala nevarna za
promet. Poziva nadzornike, da zadevo nemudoma pregledajo in da se cestišče sanira.
Odgovor:
Nadzorni organ je skupaj s predstavniki izvajalca izgradnje kanalizacije in sanacije ceste v
Gančanih opravil ogled terena, sanacija cestišča in morebitni dvig jaškov bo izveden tam kjer je
to potrebno.
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Predlog št. 63; Svetnik je dal predlog glede plačevanja študija občinskim uslužbencem. Predlaga, da
se iz evidenc ugotovi, do kakšnih in kolikšnih odmikov od dejansko sklenjenih pogodb je prišlo pri
plačevanju študija občinskim uslužbencem. Sredstva se naj vrnejo v občinski proračun, če je prišlo
do odmikov oz. do nedokončanja študijev, in naj dobijo sredstva tisti študenti, ki želijo študij
dokončati.
Odgovor:
Trenutno en javni uslužbenec v občinski upravi, ki mu je bil sofinanciran študij iz dela ni
zaključil študija, med tem, ko pa so trije uslužbenci/ke med tem študij končali.
Predlogi svetnika Slavka Petek
Predlog št. 64; Svetnik je podal predlog glede umiritve prometa Beltinci - Renkovci in pri tem
zaprosil župana in občinsko upravo, da se izvede umiritev prometa iz smeri Beltinci - Renkovci (pri
pokopališču), povedal je, da je namreč bil sam prisoten pri nesreči v KS, ki se je zgodila pred
desetimi leti iz smeri Renkovec. V nadaljevanju je povedal, da nihče ne zmanjšuje hitrosti ampak jo
k večjemu povečuje. Potrebno se je zavedati, da je poleg tudi vrtec in igrišče, zato je to lahko zelo
nevarno. Povedal je, da s strani Lipovec, kjer je na relaciji Lipovci-Gančani sicer umeščen
umiritveni otok, vozniki ko se pripeljejo proti Gančanom še vedno veselo pritiskajo na plin.
Odgovor:
Cesta Beltinci-Gančani-Renkovci je državna, zato občina na tej cesti sama ne more izvesti del v
zvezi z umiritvijo prometa ampak lahko to predlaga Direkciji RS za ceste, ki bo predlog občine
proučila in o njem sprejela odločitev. Predlog za izvedbo umiritvenega otoka bo občina podala.
Pobuda svetnika Štefana Perša:
Pobuda št. 99; Svetnik je dal pobudo glede občinskih in vaških proslav. Povedal je, da se je
potrebno zavedati, da ni isto, če gre za občinsko proslavo ali pa gre za vaško oz. proslavo krajevne
skupnosti. Daje pobudo, da se naj v proračunu v bodoče zapiše, koliko kdo dobi za posamezno
prireditev, da se potem ne bo več nihče izgovarjal na neke razpise. Razpisi so razpisi, to pa mora
biti v proračunu ovrednoteno in tudi sredstva morajo biti zagotovljena za te namene. Potem pa
vseeno lahko še društvo samo kaj primakne in tudi župan ima svoj fond sredstev, ki jih lahko
nameni.
Odgovor:
Društva za svoje delovanje in prireditve dobijo sredstva preko vsakoletnega občinskega razpisa. V
proračunu občine so med drugim vsebovani skupni zneski za sofinanciranje delovanja društev in
njihovih projektov. Pogoji in merila za dodelitev sredstev iz proračuna občine pa so določeni v
področnih pravilnikih. Na podlagi potreb in predlogov je usmeritev, da se pravilniki za
dodeljevanje sredstev za leto 2012 dopolnijo.
Vprašanje svetnika Alojza Ladislav Horvat:
Vprašanje št. 67; Svetnik pove, da ga glede cest v občini moti predvsem Gregorčičeva ulica, ki je že
20 let taka kot je, v tem groznem stanju in zdaj je priložnost, ko so stroji zunaj, ko se dela
kanalizacija, da se tudi to malo pregleda in uredi. Poleg tega postavlja generalno vprašanje glede
širine cest? Ali je kdo sploh meril ceste, torej koliko je bo ostalo za promet-za normalno srečanje
dveh vozil ali pa kmetijske mehanizacije? Poleg tega se postavlja vprašanje tudi glede tega, da
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imajo nekateri svojo zemljo-tudi ograje kar »na cesti«. Zanima ga kako se bo to v prihodnje uredilo.
Odgovor:
Za Gregorčičevo ulico v Beltincih je v končni izdelavi projektna dokumentacija, ki predvideva
tudi izgradnjo pločnika. Po odmeri zemljišč potrebnih za razširitve ceste oz. izvedbo pločnika se
bo ugotavljalo dejansko stanje mej med posameznimi zemljišči. Izgradnja same ceste bo odvisna
od zagotovitve sredstev v prihodnjih proračunih.
Glede širin cest in odmikov bo razprava tekla v naslednjih mesecih, ko bo na dnevnem redu
sprememba Odloka o cestah v občini Beltinci.
Predlog in pobuda svetnika Romana Činč:
Predlog št. 65; Svetnik je dal predlog za ureditev prometne signalizacije – prometni znak – na
križišču med Travniško in Rožno ulico – proti vrtcu na levo. Tam je namreč prednostna tista ulica,
ki gre v Rožno ulico – to ni prav in bi bilo potrebno znak premakniti drugače.
Odgovor:
Strokovna komisija bo opravila ogled terena z namenom ugotovitve dejanskega stanja in
smiselnosti spremembe prometnega režima v omenjenih ulicah. Pri sedanji ureditvi-postavitve
prometnih znakov je bil upoštevan predlog krajevne skupnosti.
Pobuda št. 100; Svetnik je dal pobudo glede obvestil na CATV. Povedal je, da je bil s strani občanov
opozorjen, da naj bi bila obvestila na CATV, ki se objavljajo v večji pisavi, ker so nečitljiva.
Odgovor:
Upravljavec internega kabelskega sistema je bil že večkrat (tudi to pot) opozorjen na pobudo pripombe in se je od njega zahtevalo, da poskrbi za to, da bodo napisi na CTV večji, bolj čitljivi in
kvalitetni.
Vprašanje svetnika Srečka Horvat:
Vprašanje št. 68; Svetnik je zastavil vprašanje glede izgradnje primarnega dela kanalizacijskega
omrežja. Povedal je, da se številni krajani KS Dokležovja obračajo na njega, da naj na seji sveta
postavi vprašanje glede izgradnje primarnega dela kanalizacijskega omrežja v njihovi KS. Na tem
območju dela stojijo in se ne dogaja nič. V izogib neresnicam, iskanjem krivcev ter za lažje
informiranje prosi za odgovor na to vprašanje.
Odgovor:
Izgradnja kanalizacije v naselju Dokležovje se je trenutno zaustavila, zaradi nerešenega
lastništva oz. služnostne pravice z g. Korošak Miranom. Navedeni namreč kljub dogovoru z
občino, ni hotel podpisati služnosti na svoji parceli.
Odgovore na pobude in vprašanja članov/ice občinskega sveta zbrala:
v.d. direktorja OU, Venčeslav Smodiš
višja svetovalka, Tatjana Trstenjak

dr. Matej Gomboši, župan
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