O OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKA UPRAVA

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

Datum: 18.10.2011
ZADEVA: ODGOVORI SVETNIKOM/CAM NA VPRAŠANJA IN POBUDE, DANE NA 9.
REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI DNE 15.09.2011

Pobuda svetnika Srečka Horvata:
64P. Svetnik je daje pobudo, da naj se na spletni strani poleg odgovorov objavijo tudi celotna
vprašanja članov občinskega sveta.
Odgovor: Od datuma podaje navedene pobude naprej se bodo na spletni strani Občine Beltinci
www. beltinci.si poleg odgovorov objavljale tudi pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

Pobude svetnika Alojza Sraka:
65P. Občinska uprava naj zaprosi Razvojni center, da bi na naši spletni strani dovolili objaviti
»link« preko katerega bi se lahko spremljali vsi aktualni veljavi razpisi z vseh področij. Prav tako
naj se pove, kdo je vodja projektne pisarne v občinski upravi, podatek je namreč pomemben za
vse občane.
Odgovor: Na spletni strani Občine Beltinci: www. beltinci.si smo že pred časom objavili kar
nekaj povezav na strani, kjer je mogoče spremljati ali biti avtomatsko obveščen o razpisih. V
projektni pisarni občinske uprave Občine Beltinci delata na projektih v zvezi s prijavami na razne
razpise javna uslužbenca Aleksandra Mesarič in Borut Balažic.
66P. Glede izgradnje kanalizacije v občini in tistega deleža 2.000 evrov za občane ob pristopu k
plačilu za kanalizacijo meni, da naj se obvezno določi rok do kdaj lahko občan pristopi k
sklenitvi pogodbe in do kdaj se odplačuje ter da obstaja tudi možnost, da bo cena višja. Ni
namreč vseeno, da nekdo, ki je plačeval po obrokih že nekaj let, sedaj na istem kot tisti, ki bi
sedaj v danem trenutku pristopil in bi zanj bila cena enaka.
Odgovor: Tisti občani, ki še niso pristopili k plačilu pogodbe o sofinanciranju izgradnje
kanalizacije (2000,00 EUR) naj to storijo čim prej, ker jim drugače ne bo mogoče garantirati, da
bo po izgradnji kanalizacije v njihovi vasi oz. občini ta znesek ostal isti. Vsaj del omenjenega
zneska je potrebno plačati ob podpisu pogodbe. Za novogradnje se komunalni prispevek (tudi za
kanalizacijo) z dnem 09.07.2011 zaračunava po veljavnem Odloku o programu opremljanja
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stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo za območje Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 55/11).
67P. Daje pobudo s katero bi občina privarčevala tudi pri električni energiji – namreč čas kako
dolgo sveti ulična razsvetljava po krajevnih skupnostih bi se lahko skrajšal. S tem bomo veliko
naredili za naše okolje – svetlobno onesnaževanje bo manjše, obenem tudi predlaga, da se uredi
napačna izvedba nekaterih svetilk, pri katerih se svetloba izgublja v nebo.
Odgovor: Predsednikom svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci je bilo naročeno, da
»gospodarno« uredijo čas prižiganja in ugašanja ulične razsvetljave po vaseh. Čas se že smiselno
skrajšuje. Občina Beltinci pa je s postopno zamenjavo dotrajanih svetilk ulične razsvetljave z
novimi varčnimi pristopila k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja.
Pobude svetnice Genovefe Virag:
68P. Daje pobudo, da naj krajevne skupnosti v prihodnje na vseh naslednjih folklornih festivalih
v bodoče svojih predstavitvenih oz. razstavnih eksponatov ne odpeljejo domov in naj le-ti
ostanejo tudi še v nedeljo, ko je osrednji del festivala z plesi. Namreč veliko obiskovalcev
(domačih in tujih) pride tudi na prireditev v nedeljo in škoda je, da jim ne morejo ponuditi še kaj
več iz svoje bogate ponudbe, ki pa je v izobilju na voljo na sobotni prireditvi. Prav tako meni, da
šotori in moderna oprema na festival ne sodijo.
Odgovor: občinska uprava je omenjeno pobudo posredovala Kulturno umetniškemu društvu
Beltinci-osrednjemu organizatorju folklornega festivala, da naj se z drugimi društvi v občini, ki
tudi sodelujejo na festivalu dogovori za realizacijo pobude.
69P. Daje pobudo, da naj se krajevne skupnosti dogovorijo, da v času standardnih oz.
tradicionalnih prireditev, ki se izvajajo v občini ne morejo imeti še svojih lokalnih in to ob istem
času in istem dnevu.
Odgovor: V zadnjem času je v glavnem urejeno, da v občini istočasno ne potekata dve prireditvi,
vselej to sicer ni mogoče zagotoviti, prav tako v naši občini ni mogoče vplivati na sočasnost
prireditev v drugih sosednjih občinah. Pomemben je poudarek vseh udeleženih pri usklajevanje
koledarja prireditev, ki ga izvaja Zavod za turizem in kulturo Beltinci.
Pobuda svetnika Jožefa Ferčaka:
70P. Svetnik želeli biti seznanjen koliko je bilo v Krajevni skupnosti Lipa bilo vplačanih
prispevkov s strani občanov za izgradnje kanalizacije. Določeni krajani namreč sprašujejo, ker
imajo parcele in želijo graditi na svojih parcelah oz. si postaviti jašek na tisto parcelo in se
zanimajo ali plačajo ta znesek, če je to ta cena, ki drži za tudi njih, dokler namreč nimajo zgrajene
stavbe.
Strinja se s svetnikom Alojzem Srako glede svetlobnega onesnaževanja in omejitve ulične po
celotni občini. Svetnici Genovefi Virag pa daje repliko, v smislu tega, da je organizator
Folklornega festivala vsako leto povedal, na sestanku, da je potrebno v soboto pospraviti svoj
razstavni prostor, da bo park čist za nedeljsko, osrednjo prireditev.
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Odgovor: V Krajevni skupnosti Lipa so bila do sedaj izvršena plačila sofinanciranja izgradnje
kanalizacije v 132 primerih (v cca 40 primerih ne v celoti), kjer obstojijo sklenjene pogodbe med
Občino Beltinci in posamezniki; v 17 primerih pa so podpisana soglasja-izjave o dovolitvi
položitve kanalizacijskih cevi do njihovih parcel s poznejšo možnostjo priklopa na kanalizacijo.
Ta možnost soglasja obstaja samo za prazne parcele.
Pobude svetnika Igorja Adžiča:
71P Daje pobudo glede pogrebne dejavnosti in o tem, da še vedno v občini nimamo
vzpostavljenega katastra grobov. Pokopališča še vedno upravljajo krajevne skupnosti z lastnimi
viri in čim prej bo potrebno najti upravljavca. V odloku sta namreč pogrebna in pokopališka
dejavnost strogo ločeni. Namreč potrebno bo občane obvestiti, da si pogrebnika lahko izberejo
katerega želijo-to naj stori občinska uprava do uvedbe oz. same izbire upravljavca oz.
koncesionarja.
Odgovor: V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o
pokopališkem redu na območju Občine Beltinci (Ur. list RS št. 46/06) so vsebovana določila o
pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki sta tržni dejavnosti in ju na območju občine lahko prosto
izvaja vsak, ki je registriran za to dejavnost in izpolnjuje pogoje za njeno izvajanje. Obenem so v
tem odloku tudi določila o upravljanju in urejanju pokopališč v Občini Beltinci, ki se lahko med
drugim izvaja tudi v javnem podjetju. Občinska uprava je krajevne skupnosti v občini, ki so v
glavnem lastnice pokopališč pred več kot pol leta zaprosila, da ji sporočijo pripravljenost predati
v upravljanje in vzdrževanje pokopališča JKP Komuna Beltinci d.o.o. Ene krajevne skupnosti so
v občinsko upravo sporočile pripravljenost predati pokopališča v upravljanje, nekatere pa niso
dale odgovora v tej zvezi. Postopek predaje pokopališč v upravljanje JKP Komuna Beltinci d.o.o.
se sicer nadaljuje in bo krajevnim skupnostim posredovana podrobnejša kalkulacija cen in
storitev, ki bo podlaga za dogovor.
72P. Svetnik poziva, da naj občinska uprava pridobi podatke o tem, kdo je v letošnjem letu še
postal zlati maturant in je iz območja Občine Beltinci poleg dveh oseb, ki sta bila na sprejemu ob
osrednji občinski proslavi 17. avgustu. Razlik med občani se ne sme delati, zato naj se tiste, ki
niso bili povabljeni na sprejem, povabi in nagradi nekako drugače.
Odgovor: Občinska uprava ne razpolaga s podatki o vseh šolah po državi, kjer so dijaki iz naše
občine. Občinska uprava je zato, poleg že dobljenih informacij, v septembrski številki občinskega
glasila Mali rijtar dodatno objavila obvestilo, da lahko študenti oz. njihovi starši v občinsko
upravo do 14.10.2011 sporočijo nove podatke o zlatih maturantih, za katere občinska uprava še
nima tovrstnih podatkov. Sprejem in podelitev priznanj v teh primerih bo izvršena v skladu z
Odlokom o priznanjih Občine Beltinci (Ur. list RS, št. 51/08).
73P. V Beltincih je potreba po otroških igriščih-sam je Beltinčan. O tem je svetnik govoril že tudi
z vodstvom Športne zveze Beltinci, saj bi si teniška igrišča občina tudi zaslužila. Če je eventualno
ovira pri urejanju zemljišč denacionalizacija ali kaj morebiti drugo, občinska uprava naj zadevo
pregleda in ugotovi, kaj bi se na tem dalo realizirati oz. urediti.
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Odgovor: Občinska uprava pospešeno pelje postopke pri pristojnih organih v želji da se čim prej
končajo postopki v zvezi z denacionalizacijo gradu in parka v Beltincih. Hkrati že sami
proučujemo možnosti tovrstnih posegov v področje športnega centra.
74P. Občina naj teži k temu, da se rokov za izdajo soglasij, potrdil drži dosledno ali jih pa po
možnosti še skrajša, saj bomo le tako ustvarjali pogoje in pozitivno klimo, da bomo pridobivali
podjetnike.
Odgovor: Občinska uprava poskuša vloge, zahtevke rešiti v čim krajših rokih. Pri izdaji raznih
potrdil iz uradnih evidenc ji to uspeva, saj prosilci v glavnem takoj počakajo in dobijo na potrdilo
(npr. o namenski rabi zemljišča, soglasje za odpiralni čas gostinskih obratov,…). V primerih, ko
je potreben poseben ugotovitveni postopek se stremi za tem, da se tudi v teh primerih sprejme
odločitev v predpisanih rokih in še tudi prej, če je le to mogoče.
Pobuda svetnika Marjana Balažica
75P. Svetnik spomni prisotne, da so nedolgo tega na občinski seji sprejeli sklep, da se pristopi s
podpisom pogodbe k obrambi pred točo z letali. Ta projekt na žalost ni zaživel, imeli pa smo
srečo, da toča, ki je klestila večji del Goričkega pred tednom ali dvema ni zajela tudi naših
ravninskih krajev. Težiti je potrebno k temu, da se pristopi k obrambi pred točo z letali, poziva
župana s to svojo pobudo, da na koordinaciji županov pomurskih občin to problematiko sproži,
da se župani dogovorijo in da naslednje leto res vsi pristopijo k sofinanciranju, da bo potem
obramba pred točo zagotovljena vsem.
Odgovor: Pobudo svetnika bo župan Občine Beltinci iznesel na skupni seji-koordinaciji županov
pomurskih občin. V letošnjem letu sicer podpisana pogodba med Letalskim centrom Maribor in
Občino Beltinci za obrambo pred točo z letali ni bila realizirana (ni prišlo do plačila
dogovorjenega zneska za obrambo), ker pogodb niso podpisale vse občine in zato obramba pred
točo z letali ni bila izvajana na levi strani reke Mure v Pomurju.
Vprašanja in pobude svetnika Romana Činča:
52V. Svetnika zanima kako daleč so aktivnosti glede pločnikov v Gregorčičevi ulici v Beltincih,
ali bo projekt možno uvrstiti v proračun leta 2012.
Odgovor: Gregorčičeva ulica v Beltincih je vezana na projekt "Pomurski vodovod", kjer bi se
hkrati zamenjale salonitne cevi in bi se izognili naknadnemu rezanju ceste. Za del Pomurskega
vodovoda kamor spada naša občina je projekt usklajen. Terminski plan Pomurskega vodovoda
predvideva izbiro izvajalca konec leta 2012. Trenutno na Gregorčičevi ulici zaključujemo s
projektiranjem ceste in kolesarske steze.
76P. Glede zbirnega centra Beltinci je opazil, da je tam precej nereda – potrebno bo namestiti
dodatno žično ograjo in poostriti nadzor nad tistimi, ki kar tako pripeljejo odpadke (najpogosteje
se pojavljajo časopisi in papirji z imeni in naslovi).
Odgovor: V zvezi z režimom v zbirnem centru v Beltincih je pred kratkim bil sestanek med
predstavniki izvajalca javne službe zbiranja in odvažanja odpadkov- Saubermacher Murska
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Sobota, občinske uprave in policije. Izvedeni so tudi bili že določeni ukrepi (s strani policije in
medobčinske inšpekcije poostren nadzor predvsem nad nedopustnim odnašanjem oz. odvažanjem
določene vrste odpadkov (železo, papir, …) s strani Romov, predvideva se tudi namestitev kamer
za preprečitev odlaganja odpadkov izven obratovalnega časa centra, predvsem ponoči in to izven
ograje, na dovozni cesti.
77P: V parku Beltinci naj se pregleda, katera drevesa so suha in se jih lahko podere in odstrani,
namreč nekatera predstavljajo kar veliko nevarnost za sprehajalce.
Odgovor: S strani občinske uprave je situacija bila že pregledana. Hkrati smo kontaktirali Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, ki ima strokovni nadzor nad posegi v parku, v
želji za dogovor o urejanju parka.
Direktor občinske uprave
Venčeslav Smodiš

Župan
dr. Matej Gomboši
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