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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
OBČINE BELTINCI, PODANA NA 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE
BELTINCI DNE 26.07.2011
Odgovor svetniku Srečku Horvatu: (položnice za NUSZ, kolesarska steza Dokležovje–
Bakovci, obramba pred točo z letali).
Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča drži navedba svetnika, da je občinska
uprava s strani DURS-a, prejela v dopolnitev podatke, potrebne za odmero nadomestila.
Dopolnjeni podatki so bili s strani občinske uprave tudi že posredovani DURS-u in je za
pričakovati, da bodo zavezanci v mesecu oktobru 2011 od DURS-a prejeli odločbe o odmeri
nadomestila skupaj s položnicami.
Kolesarska steza Dokležovje-Bakovci se bo gradila ob nasipu v okviru dogovorjenega
projekta, ki ga vodi RRA Mura, ne bo pa se zaradi tega črtalo občinske variante ob glavni
cesti Dokležovje-Bakovci, je povedal svetniku župan na sami seji občinskega sveta.
V zvezi z obrambo pred točo z letali, je župan Občine Beltinci po sprejetem sklepu na 7. redni
seji občinskega sveta o vključitvi Občine Beltinci v ta sistem obrambe pred točo, podpisal z
Letalskim centrom Maribor pogodbo. Do plačila v pogodbi dogovorjenega zneska
sofinanciranja obrambe pred točo z letali s strani Občine Beltinci ni prišlo, ker je predpogoj
za izvedbo tovrstne obrambe vključitev vseh pomurskih občin v ta sistem, kar pa se ni
zgodilo. Občina Beltinci je Letalski center Maribor tudi zaprosila za pojasnilo o tem, ali so
vse občine na levi strani reke Mure z njim podpisale pogodbo o sofinanciranju obrambe pred
točo z letali in ali so ter kdaj letala poletela v zrak z namenom obrambe pred točo, vendar
odgovora občina ni prejela.
Odgovor na vprašanje št. 62P. svetniku Štefanu Perši: (kolesarska steza Beltinci- Ižakovci)
Izgradnja kolesarske steze Beltinci-Ižakovci je predvidena ob desni strani občinske ceste
Beltinci-Ižakovci (gledano iz smeri Beltincev proti Ižakovcem, od križišča občinskih cest pri
poslovnem objektu Srša v Beltincih in mimo pokopališča v Ižakovcih), v skladu s sprejetim
Načrtom razvojnih programov Občine Beltinci in potrjenim Načrtom pridobivanja zemljišč
za leto 2011. Za to traso je tudi že izdelana projektna dokumentacija, izvršen je tudi že bil v
določen obseg odkupa zemljišč, potrebnih za izgradnjo steze.
Izvedba kolesarske steze Beltinci-Ižakovci drugje-ob občinski cesti ki vodi iz Beltincev
mimo vodovodnega stolpa na Ribiški cesti v Beltincih in mimo«Renojc« (predlog svetnika
Perše in več občanov, ki so podpisali peticijo za to) bi v danem primeru in v tej fazi pomenila
negospodarno ravnanje občinske uprave, ker je bilo do sedaj na podlagi predhodno sprejetih
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odločitev že vloženih preveč finančnih sredstev v izgradnjo na predvideni in v tem dopisu
opisani trasi kolesarske steze.
Odgovor na vprašanje št. 63P. svetniku Alojzu Sraki: (resnost obravnav pobud in vprašanj
občinskih svetnikov, zbiranje in odvoz plastenk, ambrozija).
Župan občine je na sami seji svetniku ustno odgovoril, da nikomur nikoli ni nihče kratil
njegovih pravic, dejstvo pa je, da se vsak pomislek in komentar da povedati na dva načina,
torej na normalen način, da pa tudi na drugi način. Vsled navedenega je pozval vse svetnike
in svetnico, da se o vsem nestrinjanju in drugih predlogih pogovarjajo kar se da normalno in
lepo. Nadalje je še povedal, da se vse pobude v občinski upravi obravnavajo z resnostjo.
Glede plastičnih vreč je župan povedal, da je zadeva rešena do konca leta 2011 z podpisom
aneksa k pogodbi o odvozu plastenk z podjetjem Saubermacher & Komunala Murska Sobota.
Na prejšnji seji občinskega sveta pa je v zvezi s tem tudi še povedal, da bo v jeseni na eni od
sej občinskega sveta moralo generalno biti dogovorjeno o vseh storitvah zbiranja in odvoza
odpadkov (mešani odpadki v črnih kontejnerjih, biološki odpadki, vreče), kako se bo namreč
to področje urejalo naprej ali s podelitvijo koncesije ali kako drugače.
Glede ambrozije je župan povedal, da to spada pod nadzor kmetijske in fitosanitarne
inšpekcije ter, da se je potrebno obrniti nanju, da naj ukrepata,saj občina službe za tovrstno
ukrepanje nima. Vse prijave
V tej zvezi je tudi potrebno omeniti, da je občinska uprava kmetijsko in fitosanitarno
inšpekcijo pisno opozorila na problem razraščanja ambrozije, abutilona, osata in drugih
agresivnih rastlin.
Odgovor na vprašanje svetniku Slavku Petku: (predlog za srečanje župana z vsakim
občinskim svetnikom, napake pri javnem razpisu za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
prostorov enote Vrtca v Gančanih).
Župan je na sami seji povedal, da je za razgovore s svetniki vedno na razpolago, že večkrat,
če se spomnijo jih je javno povabil, da pridejo in se lahko pogovorijo z njim o vsem. Vsake
pomoči, videnja, idej, sugestije se veseli z njihove strani in vedno si je vzel in si bo vzel čas
za odprte pogovore.
Glede javnega razpisa za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo prostorov enote Vrtca v
Gančanih priznava, da je bila v občinski upravi prvotno narejena napaka, ker razpis ni bil
objavljen na portalu javnih naročil, res pa je tudi, da se zakonodaja na področju javnih naročil
in razpisov izredno hitro spreminja. Do časovnega zamika je pri rekonstrukciji prostorov
vrtca zato sicer res prišlo, vendar pa je sedaj bilo–z uvrstitvijo razpisa na portal javnih
naročil povabljenih k oddaji ponudb, kar največ ponudnikov, za katere se smatra, da so
zmožni dati ponudbo.
Rekonstrukcija vrtca je bila tudi že (pravočasno) zaključena in dodatni prostori služijo
svojemu namenu.

Direktor občinske uprave
Venčeslav Smodiš
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