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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA ČLANOV
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DANE NA 15. SEJI SVETA DNE 12.04.2012

Vprašanje, opombe in pobude svetnika Ružič Jožeta:
Vprašanje št. 76; Svetnik ja uvodoma zastavil vprašanje o tem, zakaj so bili v letu 2010 opravljeni
začasni prenosi sredstev v dobro enega izmed društev. Zanima ga za kakšen prenos je šlo ter zakaj
občinski svet o tem ni bil obveščen oz. zakaj ni sprejel o tem nobenega sklepa ter kakšne so bile
obresti in kdaj so bila sredstva vrnjena ter ali bi bila to praksa tudi v bodoče.
Odgovor:
Občina Beltinci, je dne 24.11.2010 in dne 20.12.2010 kulturnemu društvo »Marko« začasno
prenesla 15.459,99 € na podlagi pisnega dogovora med občino in društvom z dne 16. 9. 2010.
Znesek je bil v celoti vrnjen 18. 7. 2011. Župan Milan Kerman je dogovor podpisal iz naslednjih
razlogov:
•

•
•

Društvo je s pogodbo o sofinanciranju z dne 13. 9. 2010 dokazovalo, da so bili uspešni pri
razpisu LAS. Na podlagi prijavljenega projekta je med drugim bila z visokim odstotkom
sofinanciranja (100 % upravičenih stroškov – brez DDV) zagotovljena izdelava novih noš in
obutve.
Z navedenim dogovorom je društvo podpisalo klavzulo, da je do vračila začasnega prenosa
sredstev nabavljeno blago last občine, kot garancijo za vračilo.
Župan je ocenil, da je takšen način pomoči društvu bolj ekonomičen, kot da mu sredstva za
nabavo noš in obutve zagotoviti občinskega proračun, zato se je odločil za brezobrestni
začasni prenos sredstev.

Župan dr. Matej Gomboši glede tovrstne prakse meni, da je nujno, da se društva angažirajo pri
pridobivanju sredstev na razpisih, ker tako posledično razbremenjujejo občinski proračun. Pri
sofinanciranih projektih iz EU jih je praviloma potrebno izvesti in plačati v celoti in šele tedaj
zahtevati sofinancerski delež. Seveda imajo pri tem najtežje delo društva, ki imajo manjši proračun
a kljub temu veliko energije za izvajanje svojih idej in projektov. Sedanji občinski svet je s podporo
projektom LAS v občinskem proračunu tudi izrazil podporo projektom društev, ki so s svojim
neprofitnim delovanjem podaljšana roka lokalne skupnosti in združujejo podobno misleče na
različnih področjih. O projektih, kjer je občina udeležena kot partner ali nosilec občinski svet
razpravlja že ob uvrščanju v NRP.
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Pobuda št. 115; V nadaljevanju je svetnik podal pobudo glede navodil za naročila male vrednosti.
V zapisnikih Nadzornega odbora Občine Beltinci je namreč zasledil, da je le-ta tudi že v lanskem
letu dal priporočilo, da se naj tovrstna javna naročila uredijo in isto predlagajo tudi letos. Daje
pobudo, da naj se to čim prej uredi, da naj občinska uprava zadevo uredi in naj se s tem ne odlaša v
nedogled, ker se s tem tako povzroča slaba volja.
Odgovor:
O tem smo sicer že govorili, pa vseeno ponovimo. Postopek oddajanja javnih naročil, za katere ne
velja obveznost javne objave na Portalu javnih naročil (evidenčna javna naročila), je v skladu s 24.
členom Zakona o javnem naročanju urejen z Navodilom o izvedbi javnih naročil na podlagi vodenja
evidence o oddaji z dne 11.04.2010, ki ga je izdal bivši župan občine Beltinci Milan Kerman.
Navodilo je usklajeno s predpisi s področja javnega naročanja. Priporočila smo vzeli na znanje in
bomo v nadaljevanju pogledali možnosti še dodatne dodelave navodil.
Svetnik je v nadaljevanju povedal, da ne more mimo javnega razpisa za direktorja občinske uprave.
Namreč z načinom kako se je javni natečaj zaključil oziroma je bil razveljavljen se ne strinja.
Navedel je dejstvo, da so nekateri kandidati o razveljavitvi razpisa izvedeli šele iz spletne strani
občine in to ni prav tako. V nadaljevanju je povedal, da so take stvari resne in kot take bi jih morali
tudi tretirati. Postopke je potrebno peljati na korekten in zakonit način, kandidati bi morali imeti
moralno pravico izvedeti za razveljavitve iz osebnega dopisa, povedal je, da se mu je
neprofesionalno zdelo tudi to, kaj je bilo v dopisu napisano.
Odgovor:
Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta direktor občinske uprave v občini Beltinci je bil
voden in zaključen v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/2007-UPB3,
65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 - v nadaljevanju
ZJU) in ob smiselni uporabi določb Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih ( Ur. l. RS, št. 139/2006 in 106/2010).
ZJU določa, da se v primeru, če nihče od prijavljenih kandidatov po merilih izbirnega postopka ni
izbran, lahko javni natečaj s pisnim obvestilom vročenim prijavljenim kandidatom zaključi. Ker
Zakon o javnih uslužbencih podrobneje ne ureja same izvedbe javnega natečaja velja pravilo, da
občine pri izvedbi javnih natečajev smiselno uporabljajo določbe Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ki med drugim določa, da se v
primeru neuspelega javnega natečaja na spletni strani organa objavi obvestilo o neuspešno
zaključenem javnem natečaju. Stalna praksa pri zaposlovanju uradnikov v javnem sektorju je, da se
obvestilo o neuspelem javnem natečaju objavi na spletni strani organa hkrati z izdajo obvestil
posameznim kandidatom, ki so sodelovali v javnem natečaju. Kar pa se tiče same vsebine obvestil,
ki so seveda bila osebno vročena posameznim kandidatom, bi želeli izpostaviti, da je bilo le-to
oblikovano v skladu z Navodilom o izvedbi javnega natečaja, pripravljenim s strani Ministrstva za
javno upravo.
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Za konec je svetnik pozdravil dejstvo, da so vsi prisotni dobili obrazec, s katerim bodo posredovali
podatke, kjer je kdo udeleženost poslovodja in poseduje 5 % ustanoviteljskih pravic. S tem se
strinja in to podpira, saj se zaveda, da kot podjetnik ne more poslovati z občino, opozarja pa na to,
da je vprašanje morale pri ravnanju nekaterih občinskih funkcionarjev, ki neposredno ne kršijo
protikorupcijskega zakona postavljajo pa pod vprašaj svojo integriteto in svojo moralo –
pristranskost pri naročilih male vrednosti, ki jih dobiva ozek krog izvajalcev in tudi je še toliko bolj
presenečen, da župan ne reagira na vprašane občanov zaradi kontrol in kriminalističnih preiskav, o
čemer je v preteklosti povpraševala že svetnica Genovefa Virag. Zanima ga torej do kdaj bo še trajal
takšen odnos in kdaj se bo zbral pogum in se bo povedalo ljudem o dogodkih in postopkih, ki tečejo
na občini.
Odgovor:
Župan, dr. Matej Gomboši pove, da ga žalosti dejstvo, da se gospod Ružič spušča na takšen nivo.
Ne zdi se mu prav, da se gre v diskreditacije ter da se pobirajo govorice po cestah in drugod v smeri
razdiranja dobrih odnosov ter da gre takšno delovanja v negativni smeri. Kot smo že večkrat
pojasnili, se naročanje na občini izvaja skladno z zakonodajo, kot že ugotavlja tudi svetnik. Kdor bi
se pa vsaj malo poglobil v dejansko stanje, bi ugotovil, da občina posluje z zelo širokim krogom
izvajalcev. Zato navedba o »ozkem krogu« izvajalcev seveda ne drži. Odgovor glede omenjene
preiskave je bil po vprašanju svetnice podan že na sami seji in tudi v medijih, zato navedba o
nereagiranju prav tako ne drži.
Vprašanje svetnice Genovefe Virag
Vprašanje št. 77; Svetnica je zastavila vprašanje o tem, kaj onemogoča občini, da bi prodala
zemljišče pri čistilni napravi v Beltincih, kajti vemo, da sta 2 obrtnika zainteresirana kupca za ta
zemljišča. Čudi jo, da nam pri obrtnih conah nekako zadeve ne »stečejo« se ne realizirajo, tudi ko
imamo interesente oz. vlagatelje. Eden od interesentov bi namreč želel graditi ob čistilni napravi na
lokaciji naše obrtniške cone, saj kot ona ve, je to edina naša-občinska, tista pri AC ni naša in je tista
dražja. Torej naj se omogoči investitorjem, da bodo končno lahko začeli.
Odgovor:
Zgodba o poslovnih conah niso nova zadeva, ampak se v občini vlečejo že precej let. Seveda si vsi
želimo gospodarskega razvoja in novih investicij, zato tudi delamo v tej smeri. Dejstvo je, da ima
občina v svojem prostoru več teh con: pri avtocesti, pri Granarju in na drugi strani Beltincev pri
stari čistilni napravi. Debata o teh conah je tekla tudi v zadnjem delu mandata prejšnjega
občinskega sveta, ki je bil mnenja da je naša poglavitna lokacija tista pri avtocesti. Nekatera
zemljišča v tisti coni so tudi bila že v preteklosti prodana investitorjem, ki tam niso zgradili nič. To
ni razsveseljivo, saj bi v nasprotnem primeru lahko sedaj imeli občinska zemljišča na najboljši
lokaciji, ki bi jih lahko dali investitorjem, da bi dejansko gradili in imeli najkrajšo pot za trasport.
Sedanji lastniki so nam na našo poizvedovanje sporočili, da so zemljišča pri Granarju in pri
avtocesti naprodaj. Zaradi vse te bogate zgodovine in zaradi velike vloge države pri prostorskem
načrtu, predvsem pri projektu logističnega centra pri avtocesti, želimo z državo stanje pregledati in
razčistiti. Bili smo že na ministrstvu pod prejšnjo vlado, sedaj želimo stanje še podrobneje razčistiti
s sedanjo vlado.
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Prvi odziv je, da država še vedno vidi lokacijo pri avtocesti kot primerno in geostrateško dobro. Je
pa odvisno o prihodnjega finančnega stanja Luke Koper, kot predvidenega investitorja. Razgovore
želimo čim prej opraviti tudi še s kmetijskim resorjem in nekaterimi potencialnimi investitorji, da
vidimo kje in za kakšnem namen lahko komu ponudimo zemljišča v občini.
Svetnica je tudi podala opombo glede letošnje čistilne akcije in sicer na to, da se ni snemalo v vseh
krajevnih skupnostih ampak samo v enih.
Odgovor:
Tudi sami na občini nismo bili zadovoljni z izvedbo snemanja na konkretno navedeni prireditvi. V
prihodnje si vsekakor želimo čim boljše informiranosti naših občanov tudi preko občinskega
internega kanala. To dejstvo smo v preteklosti izvajalcu tudi že prenesli.
Opomba svetnika Forjan Alojza:
Svetnik je povedal, da je v zapisniku prejšnje seje prišlo do napake pri pobudah in vprašanjih, saj
takrat namreč on ni govoril oz. omenjal pločnika na Melincih, češ da obstaja. Dokumentacija o tem
mogoče je že pripravljena, tega sicer ne ve, res pa je, da bi se sedaj lahko ob popravilu ceste to
vključilo oz. realiziralo, saj bo sedaj izvedba bistveno cenejša.
Odgovor:
V izdelavi je projekt za kolesarsko stezo od k.o. Bakovci do k.o. G. Bistrica s pločnikoma v
Ižakovcih in Melincih. Pri pripravi projekta sodelujejo vsi trije predsedniki krajevnih skupnosti
Dokležovje, Ižakovci in Melinci. Projekt ima že usklajeno traso, dokončan bo predvidoma v
naslednjih mesecih.
Predlogi in pobude svetnika Sraka Alojza:
Predlog št. 78; Svetnik je podal predlog v zvezi z industrijskimi conami v občini. Predlagal je, da
se naj o tem spregovori na odborih, komisijah in če bo potrebno tudi na posebni seji občinskega
sveta. Predlagal je, da se naj na to temo pripravi mini strategija o tem, kaj bomo v občini delali, ne
samo z industrijskimi conami temveč tudi o izkoriščanju reke Mure in drugih pomembnih temah, ki
si jih sedaj podajamo sem ter tja.
Odgovor:
Odgovor glede con je podan pod vprašanjem št. 77. Tudi o ostalih temah je že tekla beseda v
preteklih mesecih. Se pa vsi strinjamo, da so vprašanja pomembna in bomo o njih govorili seveda
tudi v nadaljevanju.
Predlog št. 79; V nadaljevanju je svetnik predlagal, da se med sabo v regiji dogovorijo glede tega,
da ni več klasičnega odvoza kosovnih odpadkov, to je ekologija na dolgi rok, torej kam z gradbenim
materialom – mogoče rešitev deponija, kamor se bo to lahko legalno odlagalo. Ta material pa je
lahko tudi odlična podlaga za navoz poljskih poti in podobno.
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Odgovor:
Za zbiranje in obdelavo gradbenih odpadkov je potrebno pridobiti dovoljenja pristojnega
ministrstva. Zbiralec gradbenih odpadkov mora imeti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco
zbiralcev odpadkov. Za obdelavo gradbenih odpadkov mora biti izdelan načrt ravnanja z odpadki,
na podlagi katerega ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
Gradbene odpadke je potrebno predajati pooblaščenim zbiralcem oz. predelovalcem gradbenih
odpadkov, v Pomurju so to:
• SGP Pomgrad- GM, Bakovska 31, M. Sobota
• 2. Gramoz, Trimlini 2f, Lendava.
Nadzor nad ravnanjem z gradbenimi odpadki izvaja Inšpektorat RS za okolje in prostor.

Predlog št. 80; Svetnik je tudi predlagal, da se naj vsaj mesečno obvešča občinski svet in javnost o
temi – denacionalizacija v občini. V veliki meri se je v preteklosti državnim organom popuščalo,
sedaj tega ne smemo več dovoliti – torej imeti v uvidu kmetijske površine, kaj bo z njimi?
Odgovor:
Nepotrebno je poudarjati, da se vsi zavedamo pomembnosti tega področja za razvoj občine. Zato
smo tudi zavzeli iniciativo lansko leto po volitvah. Občinska uprava vsaj enkrat mesečno po
telefonu povpraša na Upravno sodišče RS (ali na ministrstvo za kulturo) v kakšni fazi je rešitev
pritožbe, vložene zoper odločbo Ministrstva za kulturo, s katero je to zavrnilo pritožbo
denacionalizacijskih upravičencev (oz. njihovega pooblaščenca ) v zvezi z gradom v Beltincih.
Občasno se na sodišče pošlje tudi pisno prošnjo (urgenco) za prioritetno obravnavo pritožbe in za
to, da grad ostane v lasti Občine Beltinci. Nazadnje je bil tak dopis poslan na upravno sodišče dne
16.05.2012. Na vsak način si bomo prizadevali zadevo razrešiti v korist občine. Kakor hitro bo
prišlo do premika pri tej zadevi bomo o tem seveda obvestili občinski svet in javnost.

Pobuda št. 116; Svetnik je izrazil veselje, da je občina del projekta »varčna občina«, in podal
pobudo, da se naj razmisli o tem, da bi se dolžina razsvetljave v določenih zimskih dnevih - ponoči
lahko občutno skrajšala. S tem je mislil tudi na osvetlitve nočnih objektov.
Odgovor:
Javno razsvetljavo smo pred dvema mesecema po krajevnih skupnostih racionalizirali, tako zjutraj
vklapljamo ob 5.00 (prej ob 4.00), zvečer pa izklapljamo ob 22.30 ( prej 23.15). Nadaljujemo tudi
zamenjavo dotrajanih, potratnih in v zrak sijočih svetilk s sodobnimi in varčnimi. V prvi fazi se
usmerjamo tja kjer so največji prihranki in kjer svetijo luči celo noč.
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Predloga svetnika Perša Štefana :
Predlog št. 81; Svetnik je prisotne spomnil na sprejem letošnjega proračuna, kjer se je namenilo kar
500.000 evrov za ureditev infrastrukture industrijske cone pri čistilni napravi, torej 136.000 evrov
prispeva občina, ostalo se pridobi iz drugih virov financiranja (razpisi). Glede na to, da imamo v
občini interesente oz. potencialne investitorje, se je potrebno maksimalno potruditi in zavzeti za to,
da se to čim prej uredi, da se skupnimi močmi pomaga, da bo industrijska cona čim prej zaživela in
da ne bo več na naslednjih sejah govora o tem.
Odgovor:
Odgovor je podan pod vprašanjem št. 77.
Za zaključek je svetnik izrazil željo – na področju varnosti v prometu- in še enkrat lepo prosil, da se
že enkrat uredi varnost na cesti proti »Renojcam«, saj se ljudje vozijo po cesti smrti.
Odgovor.
Izveden je bil ogled na terenu in ugotovljeno, da je dovolj prostora, da se zraven obstoječe
asfaltirane ceste uredi steza za pešce. Problematiko poizkušamo reševati tudi skozi asfaltiranje cest
ob kanalizaciji. Pri nekaterih vaseh so k skupnemu reševanju podobnih težav pristopile tudi
krajevne skupnosti. Takšno dobro sodelovanje pozdravljamo in si ga želimo v vseh krajevnih
skupnostih.
Pobuda svetnika Adžič Igorja:
Pobuda št. 117; Svetnik je uvodoma povedal, da ima občina poleg obrtne industrijske cone ob
čistilni napravi v Beltincih tudi še obrtno poslovna cona pri trgovskem centru Špar z 12
nepozidanimi parcelami. V preteklosti je bilo govora o pompozni industrijski coni na stičišču AC in
železnice (tam so kmetijska zemljišča prve in druge kategorije), vendar pa je svetnik prisotnim
pokazal revizijsko poročilo Računskega sodišča na temo Načrtovanja in izvajanja gospodarsko
razvojnih logističnih središč v RS, ki jih je po državnem lokacijskem načrtu lahko devet, ena med
njimi pa bi lahko bila v Prekmurju. V nadaljevanju je svetnik izpostavil, da po pregledu vseh
kazalcev lahko ugotoviš, da pri nas ne bo nič iz tega, saj je prisotna institucija ugotovila, da za to
morebitno industrijsko cono tam ni finančne kot tudi ne ekonomske upravičenosti. Torej
industrijska cona pri čistilni napravi v Beltincih ima ustvarjene pogoje, da bi si podjetniki kot
imenovani gospod Janez Balažic, ki ga tudi osebno pozna lahko zgradil hale in odpre tudi prosta
delovna mesta za naše občane.
V nadaljevanju je svetnik povedal, da se je v preteklosti namreč dogajalo, da je občina pridobivala
zemljišča ob sofinancerskem deležu države, kar pomeni 57,1 %, torej, smo zavezani, da če ne bomo
nič gradili, bomo morali sredstva vrniti. Občina ima svojega iz dveh faz 6 ha zemljišča, ob delitveni
bilanci je pridobila še 6 dodatnih hektarjev, danes pa kot vidimo na polovici raste pšenica. V
nadaljevanju je svetnik navedel še primerjavo cen pri nas (prodaja) napram sosednji državi Avstriji.
Svetnik je zaključil z besedami, da je ta pobuda namenjena vsem prisotnim, da še enkrat vsi skupaj
premislijo, kdo v občini odloča o posegu v prostor, kdo to mora spoštovati.
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Svetnik je predlagal, da se naj skliče samostojna seja OS (redna ali izredna) na kateri se naj končno
sprejme odločitev glede industrijske cone, pametno bi bilo povabiti tudi morebitne investitorje na
predstavitev in končno najti konsenz, da se te zgodbe o conah enkrat za vselej zaključijo, da se to
uredi in da bomo pridobili nova delovna mesta.
Odgovor:
O stroških cone v Beltincih smo že poročali in povedali da smo od države pridobili le manjši
znesek. Drugo je povedano v odgovoru pod vprašanjem št. 77.
Pobuda svetnika Činč Romana:
Svetnik se je pridružil pobudi svetnika Adžič Igorja. Nadalje pa je še povedal, da ima občutek, da je
prišlo med KS Beltinci in občino do kratkega stika. Njihovi predlogi za proračun so se nekako
izgubili na pol poti, torej do njihove realizacije ni prišlo. Svetnik je naštel vsa področja kar so
predlagali in ki niso zajeta oz. upoštevana v proračunu. Izpostavil je športne objekte – predlog
prevzema upravljanja v športnem parku. Prisotnim je v nadaljevanju pokazal variante (plastični
sistem – novi način ureditve površin). Prisotnim je zastavil vprašanje, ki se tudi njemu zastavlja in
sicer, kdaj se bo končno kaj spremenilo, da bo dejansko tisto, kar se zapiše na nekih odborih, svetih,
tudi končno realiziralo, da ne bo ostalo vse le na papirju oz. da se pozneje tudi »izgubi«. Zadeve je
potrebno reševati transparentno in le tako bo prišlo do skupnih rezultatov, ki bodo zadovoljivi.
Občinski svet je vseeno najvišji organ v občini in naj se pove, če bo sodelovanje v prihodnosti ali pa
tega ne bo.
Odgovor:
Kot ste sami povedali je občinski svet organ, ki sprejema proračun in kar je tam sprejeto se lahko v
tistem letu uresničuje. Seveda je želj vedno več kot jih zmore občinski proračun, zato tudi občinski
svet ne more v enem letu v proračun uvrstiti vseh pobud iz krajevnih skupnosti ali delovnih teles.
Ponavljamo pa, da smo ob sprejemanju proračuna ponudili možnost, da občina prevzame ukvarjanje
z investicijami in vzdrževanjem vse infrastrukturne, vendar predlog ni bil sprejet. Tako so krajevne
skupnosti v proračunu do določene mere ohranile skrb in sredstva za to področje na svojih ožjih
področjih. Nekatere krajevne skupnosti, kot smo že omenili, zelo dobro skrbijo za to področje.
Podobne prakse, v sodelovanju z občino, si želimo v vseh krajevnih skupnostih.
Vprašanja in pobuda svetnika Slavka Petek:
Na 12. seji občinskega sveta je svetnik zastavil vprašanje glede umiritve prometa na cesti BeltinciRenkovci, pa se mu je seveda odgovorilo, ni pa dobil odgovora oz. mnenja glede vpadnice LipovciGančani.
Odgovor:
Pojasnili smo že, da po dobrem zgledu merilca hitrosti v Dokležovje, pozivamo vse krajevne
skupnosti da temu sledijo. Občina bo pri sami postavitvi tudi pomagala. Veseli nas, da je Svet za
preventivo podobno uspel zagotoviti tudi za Lipovce, kjer bo v kratkem tudi nameščen. Enako se
ureja tudi že za Beltince. Odziv naših podjetnikov in drugih donatorjev je zelo razveseljiv in
pohvalen. Tako bo v občini vse več merilcev, ki bodo lahko na fiksnih lokacijah oz. se tudi
periodično selili na različne lokacije, kot je tudi omenjeno v pobudi.
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Zavedamo se, da imamo po celotni občini kar nekaj lokacij, ki so potrebne umiritve. Prvi korak
dobrega sodelovanja v tej smeri je sigurno nameščanje omenjenih merilcev.
Prav tako je svetnik v nadaljevanju izrazil nezadovoljstvo nad tem, da se o njem kot o predsedniku
odbora za negospodarstvo razpravlja na koordinaciji, kot je temu bilo zadnjič. Strinja se z vsem, kar
je povedal svetnik Ružič Jože, saj je le-ta povedal pošteno in brez ovinkarjenja. Če kdo z njegovim
delom ni zadovoljen, se ga lahko tudi razreši, pa bo potem manj skrbi. Zanima ga, če je mogoče
problem oz. njegova napaka to, da dela že toliko in toliko let, še več kot 30 let prostovoljno v
športnih in kulturnih društvih in vedno rad pomaga, ko ga prosijo.
Odgovor:
Na sami seji je že bilo pojasnjeno, da ne drži trditev, da se je o komerkoli govori v slabi luči. Na
koordinaciji je bilo le omenjeno dejstvo kakšno mnenje je kdo zavzel. Je pa dejstvo, da se je ob
celotni debati okrog pravilnika sofinanciranja kulturnih društev na žalost ponovno pokazalo
razhajanje med kulturnimi društvi v Beltincih.
Pobuda št. 118; Za zaključek je svetnik podal pobudo, da naj bi se obnovilo sodelovanje in
pobratenje, ki je med Drenovcem in Beltinci podpisano davnega leta 1980.
Odgovor:
Občina je zainteresirana za nova sodelovanja z občinami iz drugih držav. V ta namen želimo v
nadaljevanju tudi pripraviti evropske projekte, da se zagotovijo tudi dodatna sredstva. Vse pobude,
tako stare kot nove, so seveda dobrodošle. Potrebno pa je seveda vsebinsko razdelati področje
sodelovanja.
Vprašanji svetnika Horvat Alojza Ladislava:
Vprašanje št. 78; Svetnik je vprašal ali bi lahko seznam parcel, ki jih občina ima in kot so na
odboru za prostorsko planiranje pred časom prosili, da se jim le-ta pripravi, podrobneje opredeli, saj
se iz tega, ki so ga dobili, vidi le bore malo.
Odgovor:
Seznam parcel-zemljišč v lasti Občine Beltinci, do katerega je pred časom prišel imenovani svetnik
je goli izpis parcel v občinski lasti, brez podrobne opredelitve. Občinska uprava je med tem
pripravila seznam nepremičnin v lasti občine Beltinci, ki je med drugim opremljen s podatki o
namenski rabi nepremičnin (povzeto iz veljavnega podrobnega prostorsko ureditvenega načrta
občine) in s katastrskimi podatki o rabi teh zemljišč vključno z vrednostjo nepremičnin (povzeto iz
GURS-ovih podatkov o vrednotenju nepremičnin). Seznam ni dokončen in se bo sproti dopolnjeval,
spreminjal, odvisno od prometa z zemljišči, ki so v občinski lasti. Obenem bo seznam služil za
pripravo načrta razpolaganja, načrta oddaje občinskih nepremičnin v zakup oz. najem.
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Vprašanje št. 79; Svetnik je zastavil vprašanje glede povabila za ogled športnih objektov, kar so
prejeli pred dnevom-dvema, da se lahko prijavijo za odhod. Torej zanima ga, ali in če bodo šli na
ogled tudi tisti, ki so glasovali takrat proti izgradnji nove telovadnice v Beltincih. To se mu zdi malo
čudno.
Odgovor:
Ogled športnih centrov je bil namenjen svetnikom in športnim društvom, kot primeri dobre prakse.
Na našo prošnjo nam je Združenje športnih centrov svetovalo, da obiščemo Kranj in Ribnico. Kranj
ima celovito ponudbo, Ribnica pa je primerljiva po velikosti z nami in ima prav tako urejeno
upravljanje s športnimi objekti znotraj same občine. Vmes smo si še ogledali s pomočjo Slovenija
športa objekt z akrilnim premazom in OŠ Zadobrova, ki ima v telovadnici umetno maso.

Odgovore zbrala:
višja svetovalka III
Tatjana Trstenjak

Župan Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši
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