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Beltinci, 14.09.2011

Zadeva: Odgovori na pobude in vprašanja članov Občinskega sveta Občine Beltinci, ki
so bili podani na 7. seji OS dne 30.06.2011:
Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Alojza Sraka: (zbiranje odpadne embalaže,
ambrozija, leti športnih letal ob nedeljah, sofinanciranje dejavnosti Glasbene šole M. Sobota,
namestitev pametnega semaforja pri podvozu pod avtocesto v Lipovcih)
48P. Glede zbiranja odpadne embalaže (plastenke) je župan svetniku dal na seji odgovor, da
je to v Občini Beltinci z izvajalcem Saubermacher & Komunala M. Sobota d.o.o. urejeno s
pogodbo do konca koledarskega leta 2011, potem pa bo potrebno videti, kaj bo v tej zvezi
dopuščala zakonodaja (glede plačila odvoza s strani občine ali s strani povzročiteljev).
49P. V zvezi z ambrozijo je bila javnost s strani medobčinske inšpektorice Alenke Maroša
preko CATV in spletne strani Občine Beltinci seznanjena da je ta rastlina nevarna in
škodljiva, lastnikom zemljišč je bil tudi podan poziv za njeno pravočasno zatiranje.
Medobčinska inšpektorica je svetniku v zvezi z zbiranjem in odvozom plastenk v Občini
Beltinci in v zvezi z ambrozijo posebej posredovala pisni odgovor.
50P. Na letališče Rakičan je bil poslan dopis- apel, da naj se ob nedeljah ne izvajajo leti z
športnimi letali, ki kalijo mir po 13.00 uri predvsem vaščanom Lipovec in Bratonec.
41V. Z Glasbeno šolo Murska Sobota je Občina Beltinci med tem že sklenila in podpisala
pogodbo o sofinanciranju dejavnosti te šole, katero obiskujejo tudi učenci iz območja Občine
Beltinci.
51P. V zvezi s pobudo, da naj se čim prej pred podvozom iz Lipovec proti Murski Soboti
namesti t.i. pametni semafor, je občinska uprava od državne cestno prometne inšpektorice
(Sonje Karakatič) po telefonu prejela ustni odgovor, da si je pristojna komisija v zvezi s
pisnim dopisom-zahtevo občinske uprave Občine Beltinci, ki je bil naslovljen na DARSupravljavca za avtoceste RS na in ga je inšpekcija tudi prejela v vednost, ogledala stanje na
terenu in da je sedaj režim pretočnosti semaforjev pod podvozom avtoceste v Lipovcih
urejen, stanje se spremlja in bodo po potrebi narejene tudi dodatne spremembe.
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Občinska uprava bo po pridobitvi določenih podatkov in informacij s strani medobčinske
inšpektorice in izvajalca zbiranja ter odvoza odpadkov z območja Občine Beltinci
predvidoma v mesecu oktobru 2011 uredila možnost brezplačne oddaje in odvoza manjših
količin salonitnih azbestnih plošč (do cca 10 kosov) s strani občanov in to v Zbirnem centru
Beltinci.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Srečka Horvata (odmera nadomestilo za uporabo
stavnega zemljišča za leto 2011, izvedba otokov ob vpadnicah v naselja,možnost zamenjave
dobavitelja električne energije).
42V. Glede vprašanja zakaj občani še niso prejeli položnic za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, je župan svetniku na seji občinskega sveta podal odgovor, da so bili z
občinske uprave podatki potrebni za odmero nadomestila za leto 2011 posredovani DURS-u,
ki v imenu občine izdaja odmerne odločbe in plačilne naloge oz. položnice. Določene
podatke je bilo potrebno na zahtevo DURS-a tudi dopolniti. Pri DURS je bilo med tem tudi
že urgirano, da naj občani čim prej prejmejo odločbe o odmeri nadomestila in položnice za
njegovo plačilo.
43V. V zvezi z namestitvijo otokov na vpadnicah v vasi v Občini Beltinci zaradi velikih
hitrosti (med drugim tudi v zvezi s predvideno kolesarsko stezo Dokležovje-Bakovci) bodo ti
morali biti vključeni v proračun občine za naslednje leto, da bo lahko prišlo do izvedbe del.
52P. V zvezi s predlagano zamenjavo dobavitelja električne energije kot še enega od dodatnih
varčevalnih ukrepov za Občino Beltinci je občinske uprava pristopila k analizi cen
ponudnikov-dobaviteljev električne energije in bo pred iztekom tega koledarskega leta
sprejela odločitev o morebitni spremembi dobaviteljev te energije.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Marjana Balažica: (režim gibanja v Zbirnem
centru Beltinci, ambrozija).
53P. Režim gibanja v Zbirnem centru Beltinci (pri čistilni napravi) se poskuša urediti,
normalizirati, tudi s pomočjo policije. Razmišlja se tudi o nadzoru z videokamerami in
varnostno službo, v kolikor bo to potrebno in v kolikor Romi, ki so se v preteklosti nenehno
nahajali v bližini centra in so odnašali oz. odvažali »koristne odpadke« ne bodo hoteli
upoštevati prepovedi tovrstnih dejanj. Razmišlja se tudi o spremembi urnika (tudi o dodatnem
dnevu) za možnost oddaje ločenih frakcij v zbirni center.
54P. Glede ambrozije in drugih agresivnih rastlin, pri kamionskem parkirišču v Lipovcih tudi
drugje na območju občine, sta bili poleg obvestila občanom na CATV na to problematiko
opozorjeni tudi državna kmetijska in fitosanitarna inšpekcija, v čigar pristojnost spada
omenjena problematika.
Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Martina Duha (ureditev križišča Odranci-Melinci,
košnja trave, kraja rož, sveč na pokopališču v Melincih)
44V. Na vprašanje kdaj se bo dokončno – zaradi varnosti uredilo križišče Odranci-Melinci je
župan svetniku na sami seji odgovoril, da se projekt ureditve križišča Odranci-Melinci
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izvaja-v kratkem se bodo pripravile pogodbe za odkup, ko bodo geodeti predali ustrezne
podatke o odmeri, ki so potrebni za sestavo kupoprodajnih pogodb.
45V. Glede košnje trave – zaradi varnosti in večje vidljivosti na cesti Beltinci-Bistrica prvi
izhod za Melince je župan na seji povedal svetniku, da se bo to uredilo v kratkem.
46V. Glede kraje rož, sveč na pokopališču v Melincih je župan svetniku povedal da bi bila
namestitev varnostnih kamer na pokopališču prevelik strošek, po predaji pokopališč v
upravljanje Komuni Beltinci d.o.o. bo to urejeno drugače, poleg tega pa je potrebno za vsako
krajo obvestiti organe policije.

Odgovori na pobude in vprašanja svetnika Jožefa Ferčaka: (izgradnja sekundarne kanalizacije
v Lipi, ureditev ceste Lipa-Gančani, izgradnja kanalizacije in obstoječa plinifikacija pri
silosih v Lipovcih)
55P. Na vprašanje svetnika zakaj se sekundarna kanalizacija v Lipi še ne izvaja, drugod pa že
in da vaščani KS Lipa zaradi tega zahtevajo zbor krajanov je župan svetniku na seji dal v tej
zvezi odgovor, da so bili že povedani terminski plani izgradnje kanalizacije in Bratonci-Lipa,
ki se navezuje na gradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja, saj je tako gradnja
učinkovitejša in se s tem tudi znižujejo stroški in se ne obremenjuje vaščanov dvakrat z
»razruvanjem« vseh cest. Župan je povedal, da če ravno bi začeli graditi kanalizacijo že letos
v KS Lipa to nič ne pomeni za vaščane, priklopiti se tako ali tako še ne bodo mogli, vsi skupaj
bomo morali počakati poskusno obratovanje čistilne naprave. Nobena vas ni v prednosti in
nobena vas ni v zaostanku.
56P. Kdaj bo izvedena ureditev ceste Lipa – Gančani je župan svetniku dal na seji sveta
odgovor, da so sredstva za to rezervirana v proračunu občine, tako kot tudi za Gregorčičevo
ulico v istem sklopu, vendar pa še gradnja ni bila začeta, ker se morajo prej pripraviti
projekti.
57P. Glede opozorila plinifikacije v Lipovcih pri silosih je župan svetniku odgovoril, da je
seznanjen in tudi izvajalci saj se je trasa pregledala, vendar se bo kanalizacija šla gradit na
drugo stran, tako da bojazni v tem primeru ni.
Odgovor svetnici Genovefi Virag: (zarasle poljske poti z visoko travo in drevjem)
47V. Župan je svetnici na seji dal odgovor na njeno vprašanje in sicer glede z visoko travo in
drevjem zaraslih poljskih poti, da je vzdrževanje poljskih poti v pristojnosti KS-ov, kar se tiče
dreves pa so le-ta najverjetneje večinoma na privatnih zemljiščih in se jih lahko le opozori s
strani inšpekcije, da morajo drevje urediti-oklestiti , travo pa pokositi.
Odgovor svetniku Štefanu Žižek: (razpis za športno infrastrukturo, za subvencije v kmetijstvu,
prenos lastništva zemljišč na občino za cesto).
48V. Svetniku je župan na vprašanje kdaj bo razpis za športno infrastrukturo ter kdaj bo
razpis za ukrepe oz. subvencije v kmetijstvu povedal, da bodo v kratkem pripravljeni razpisi
za te namene, saj so sredstva v proračunu za to rezervirana.
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49V. Glede prenosa lastništva zemljišč, ki ga omenil svetnik pa je direktor občinske uprave,
Venceslav Smodiš povedal, da sta bili odmera in ocenitev zemljišč narejeni, v kratkem bodo
kupoprodajne pogodbe pripravljene in bo zadeva formalnopravno urejena.
Odgovor svetniku Igorju Adžiču: (dodelitev sredstev iz občinskega proračuna, aktivnosti za
pospešitev razvoja malih in srednje velikih podjetnikov v občini, pobude in vprašanja
svetnikov).
Na opozorilo svetnika, da se preveč enostavno delijo sredstva iz občinskega proračuna Občine
Beltinci določenim subjektom, katerih soustanoviteljica je Občina Beltinci (npr. Razvojni
agenciji Sinergiji) in katerim več let zaporedoma občina namenja malo manj kot 10.000
evrov, nikoli pa ne dobi nobenega poročila, komu so sredstva namenjena in za kakšne
namene, kakšne učinke, mu je župan na seji sveta dal odgovor, da se v občini predobro
zavedamo, da je varčevanje potrebno, videlo se bo to tudi, ko bo tekla beseda o rebalansu in
razmišljanja o proračunu občine za leto 2012. Glede RA Sinergije je župan povedal na seji,
da ji daje občina sredstva po pogodbi o soustanoviteljstvu. Lokalni akcijski skupini tudi
občina plačuje, vendar tam občina sodeluje na razpisih s svojimi projekti in če se računa, da
se dobi od vsakega vsaj 85 % sofinanciranja se ta strošek pokrije. Se pa je župan strinjal, da
je potrebno v teh primerih vedno dobiti pisna poročila o tem, kam gredo naša sredstva in kaj
imajo naši občani od tega.
50V. Na vprašanje županu, kakšne aktivnosti vodi, da se pripeljejo mali, veliki ali srednji
podjetniki in obrtniki v Občino Beltinci, ki bodo pospeševali gospodarski razvoj, Luka Koper
ni več tako zainteresirana (tam namreč razmišljajo o umiku s te lokacije zaradi težav, na
katere so naleteli, svetniki pa naj bi sprejemali določene sklepe na vrat na nos in bi naj bil to
je velik udarec za našo regijo in občino) je župan povedal svetniku , da se je izteklo kot se je
izteklo, bi pa bil kot župan vesel, če ima svetnik koristne informacije, lahko vedno pride k
njemu da se pogovorita.
Glede privabljanja podjetnikov je župan povedal da, se pospešeno dela na prostorskih načrtih
občine, z vsemi pobudami, da se seveda to omogoči. Močno želi, da bo prišlo do realizacije
industrijske cone v Lipovcih, če bomo šli naprej brez Luke Koper bomo šli-imamo kar nekaj
potencialnih interesentov, vendar le-ti zaenkrat nočejo še tvegati, torej vse je pogojeno z
prostorskim načrtom.
Glede cone v Beltincih pa je omenil, da moramo vložiti še sredstva, da se do konca uredi-to
(komunalna infrastruktura) kar je precejšnji strošek in ga moramo tudi zagotoviti v proračunu.
Povedal je še, da se bo občina prijavila se bomo na razpise, saj se zaveda, da je prioriteta
seveda kanalizacija, ki je tudi največji strošek.
Glede občutka svetnika, da se nekako želi omejiti pobude in vprašanja svetnikov-torej 17.
člen poslovnika, je župan povedal, da to ne drži.
Odgovori na vprašanje svetnika Mateja Zavca: (zagotovitev varnosti na Mladinski cesti v
Beltincih. Prenosnik za NO Občine Beltinci)
59P. Glede varnosti - cesta Mladinska ulica, mimo občinske stavbe in cerkve ter Glasbene
šole v Beltincih, (v zadnjih 3 letih se je povečalo gibanje ljudi ter se je povečal se je tudi
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promet) je župan na seji svetniku povedal, da se v občini zavedamo da je varnost na prvem
mestu in da se strinja z njegovo pobudo ustrezne ureditve prometa v središču Beltinec.
Odgovori na vprašanje svetnika Romana Činča: (pobuda za spremembo pravilnika o
financiranju političnih strank)
60P. V zvezi s pobudo svetnika, da bi bilo potrebno Pravilnik o financiranju strank
spremeniti v smislu tega, da se bi delno financirale stranke in delno svetniške skupine, mu je
župan odgovoril, da se njegova pobuda že proučuje in da se bo pripravil predlog sprememb
in dopolnitev pravilnika, katerega bodo svetniki prejeli v pregled in sprejem. Glede
prenosnika za predstavnika Nadzorni odbor Občine pa je tudi že urejeno, je pripravljen v
tajništvu občinske uprave in ga lahko le-ta prevzame kadarkoli želi.
Odgovori na vprašanje svetnika Slavka Petka: (pogodba s K3)
51V. Na vprašanje kako je s pogodbo s kanalom K3 (glede na to, da je to postavka, ki je bila
sprejeta v proračunu, bi se morala izvajati še naprej) je župan odgovoril svetniku, da je sicer
prišlo do določenih sprememb, vendar pa nikakor ne bo prišlo do sprememb pri občinskem
kanalu, ostalo bo na načinu kot doslej, vse se bo še naprej snemalo kot doslej, je pa res, da
smo skozi opazovanje delovanja kanala videli možnosti za izboljšanje - torej nove storitve za
še boljšo informiranost in zaradi tega bomo šli v nadaljevanju v iskanje zbiranje ponudb za
naš interni kanal za televizijo in seveda bodo vsi povabljeni, da povedo s kakšnimi stroški bi s
svojo opremo to izvajali. Želja je v tem, da zagotovimo občanom čim bolj kvalitetno lokalno
televizijo (možnost novinarsko opremljenih prispevkov, periodične mesečne oddaje…).
Prejšnji župan je z izvajalcem sklenil pogodbo, ki je taka kot je, postavke so definirane
drugače, bi pa želeli se sedaj v tej fazi pogovoriti o izvedbi cenejših storitev. Seveda je v
proračunu predvidena postavka tudi za delovanje kanala K3, kar pa ne pomeni, da za ta denar,
ki je predviden ne bi mogli dobiti čim več, tako občina kot tudi občani.
Direktor Občinske uprave
Venčeslav Smodiš
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Župan
dr. Matej Gomboši

