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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
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Svetnica Ana Marija Vučko:
Postavlja vprašanje št. 40 glede opozorila krajanov Gančan, ki ga posreduje odgovornim službam
občine, saj le-ti opažajo v vasi, da posamezni krajani vozijo prazne steklenice in embalažo na njihove
ekološke otoke ali v kontejner na pokopališče.
Odgovor: Spoštovana gospa Vučko.
V zabojnike na zbirnih mestih (ekološki otoki) lahko krajani, ki so vključeni v organizirani odvoz
komunalnih odpadkov, odlagajo ločene frakcije in sicer papir, embalažo in steklo. Izven zabojnikov je
strogo prepovedano odlagati odpadke.
V kontejner na pokopališču se lahko odlagajo le odpadki, ki nastajajo na pokopališču. Na to so
obiskovalci pokopališč tudi pisno obveščeni na kraju samem. Medobčinski inšpektorat opravlja
inšpekcijske nadzore odpadkov v zabojnikih na pokopališčih in proti kršiteljem tudi najstrožje ukrepa.
(Alenka Maroša Medobčinska inšpektorica)
Nadalje krajani Gančan preko nje sprašujejo še, kdaj bo pokošena trava ob kolesarski stezi BeltinciGančani, saj je le-ta že skoraj prekrila stezo – vprašanje št. 41.
Odgovor: Košnjo trave ob občinskih cestah in kolesarskih stezah opravljamo vedno v drugi polovici
maja, tako je tudi letos. Danes 31.05. so vse steze in občinske ceste pokošene.
Pripravil Iztok Jerebic
Svetnik Igor Adžič:
Daje pobudo št. 39, ki je vezana na točko AD 5 – odvoz odpadkov – OS bi lahko videl vsebino
elaborata našega komunalnega podjetja JKP Komuna d.o.o. Beltinci in torej pobuda v tej zvezi, da bi
se lahko podjetje spodbudilo, da bi se to področje uredilo kot dopolnilna dejavnost. Daje primer
Občine Velika Polana, ki je v to že pristopila, glede na to, da koncesije podeljene na tem področju
nimamo. Sam osebno nima nič proti podjetju Saubermacher & Komunala, vendar pa vse ima svojo
ceno.
Pobudo smo posredovali podjetju Komuna d.o.o., ki bo omenjeno analizo opravilo.
Nadalje daje še pobudo št. 40, ki je vezana na zapisnik 10. seje Odbora za prostorsko planiranje, v
katerem piše, da je občina v pravdnem postopku z določenimi osebami iz naše občine –na vidiku je
izvensodna poravnava, ki pa je ne bo enostavno izvesti. Njegov predlog v tej zadevi je ta, da se pridobi
mnenje občanov in pravnih oseb (društev), ki tam delujejo tudi mnenje KS Melinci o tem ter da se
župan zaveže, da bo seznanjal občinski svet o morebitnem potrebnem sprejemu sklepov in ukrepov, da
se reši zadeva v zadovoljstvo vseh vpletenih strani. Moti ga tudi to, da so v pravdnem postopku in
dogovorih omenjena imena, ki v bistvu sploh ne bi smele biti stranke v postopku, vendar pa naj v
izogib negativnim govoricam zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnih pravic in
dolžnosti zaradi neupravičenega posega v premoženje občine, župan osebe, ki so sodelovale v
domnevno nedopustnih postopkih tudi sankcionira.
V zvezi s to pobudo je potrebno povedati, da je bilo na podlagi Sklepa Odbora za prostorsko planiranje
pridobljeno mnenje KS Melinci, TD Ciglar Melinci in tudi mnenje ter vizija razvoja ZTK Beltinci za

to območje. Vsa ta mnenja so bila skupaj z odgovorom Občine Beltinci predana odvetniku, ki ga ima v
tej zvezi Občina Beltinci.
Svetnik Mirko Sraka:
Daje pobudo št. 41 glede sakralnega spomenika v Bratoncih – t. i. bratonskega pila iz leta 1724, ki je
bil sicer obnovljen nekaj časa nazaj, vpisan v letu 2012 v seznam kulturne dediščine, vendar pa je cena
za obnovo za kar so v KS že pridobili predračune, višina preko 50.000 evrov, ker je material
peščenjak, sanacijo takega sakralnega objekta pa izvaja le nekaj izvajalcev v Sloveniji, zato predlaga,
da bi se dala naj obnova le-tega v proračun za naslednje leto, saj se ta bratonska znamenitost pojavlja
tudi na prospektih in v turistični promociji občine. Boji se namreč, če se ga ne obnovilo čim prej bo
propadel, kar pa meni, da bi bila velika škoda.
Opravljen bo razgovor z Zavodom za spomeniško varstvo in po pridobljenih smernicah bo seznanjen
OS.
Svetnik Dejan Klemenčič:
Postavlja vprašanje št. 42 - kakšna sankcija je bila podana zoper pravno odgovorno osebo, ki je brez
pooblastila podpisala listino, ki pa ima za občino škodljive premoženjsko-pravne posledice (gre za
primer Ciglarskega naselja Melinci)?
Podana je bila kazenska ovadba na pristojno sodišče v letu 2015.
Pripravil Kerman Milan
Vprašanje št. 43 - kdaj se je organ upravljanja zaprosilo za soglasje k spremembi projekta izvedbe
načina ogrevanja v tehnološki fazi gnilišče – čistilna naprava Melinci?
Odgovor: Organ upravljanja se je o nameravani spremembi z dopisom obvestilo dne 15.01.2016.
Organu upravljanja je bil dopis vročen 18.01.2016.
Pripravil Borut Balažic
Vprašanje št. 44 - s kolikšno vrednostjo sredstev oz. premoženja upravlja ZTK Beltinci in kolikšen
donos od te dejavnosti pričakuje občina?
Odgovor: ZTK Beltinci v skladu s pogodbami upravlja z naslednjim občinskim premoženjem:
- grad Beltinci - pisarna z depojem v pritličju (TIC Beltinci) , stalna razstava Zgodovina zdravstva v
Pomurju (trije prostori v pritličju). Dosedanji vložki občine v grad znašajo 428.736,26 €, delež s

katerim upravlja ZTK ni konkretno opredeljen.
- Otok ljubezni v Ižakovcih - določeni objekti (plavajoči mlin-72.294,15, brod-62.714,21,
brežna hiša, tkalska delavnica in kurišče na otoku-83.616,67)
- Prekmurska domačija v Lipi - cimprana iža-140.022,84, gümlo-3.568,00.
Pričakovani donosi občine niso izraženi v denarnih sredstvih, na račun promocije občine pričakujemo
donose za ostale subjekte, ki se vključujejo v turistično ponudbo. Končni cilj so turistične kapacitete,
prenočitvene kapacitete, tudi v zasebni lasti, ki bodo omogočale zaposlovanje občanov in pripomogle
k priseljevanju v občino.
Pripravil: Štefan Činč

