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ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA OBČINE BELTINCI, PODANE NA 17. REDNI SEJI DNE 10.07.2012
Pobude in predlogi svetnika SLAVKA PETKA:
Pri odgovorih na pobude in vprašanja, ko je na prejšnji seji postavil vprašanje tudi že kolega
svetnik Bojan Vereš glede zbirnega centra Beltinci (pobuda št. 119) se z razlago in pojasnilom
župana ne strinja. Še vedno meni, da je treba zadevo nemudoma rešiti in če je potrebno
postaviti tam tudi uniformirano osebo – predstavnika policije. Boji se namreč, da bo prišlo do
še večjih izgredov, mogoče še do kakšnih nesreč, saj javni delavec, ki tam dela, nikakor sam
situacije ne more nadzorovati. Dnevno so tam prisotni tudi otroci Romov in predlaga, da se to
čim prej uredi.
Pri odgovoru kolegice svetnice tudi ne vidi dovolj jasno oz. ne razbere, kaj je župan hotel z
odgovorom Geni Virag povedati, saj se ne razbere pri peti točko o kateri coni je govora. Daje
predlog št. 89, da naj se odgovori na vprašanja članom občinskega sveta posredujejo nekaj
dni prej ne na sam dan, ko je seja občinskega sveta, da si lahko svetniki odgovore v miru
pregledajo.
Postavlja vprašanje št. 87 o tem, kako je s komasacijami v k.o. Gančani, želi podrobno
informacijo o tem ter kako daleč so aktivnosti na tem področju.
Glede na to, da je še samo 2 tedna do 42. mednarodnega folklornega festivala, ki je prireditev
občinskega pomena in ena najpomembnejših v občini bi bilo potrebno jasno povedati, zakaj
občina letos ne bo pristopila k financiranju zavarovanja prireditve ter k plačilu elektrifikacije
festivala, kot je to vsa leta doslej bilo. Daje pobudo št. 133, da naj se to čim prej uredi, saj je
program že objavljen in naj se najde denar, da se to s strani občine kot je bilo doslej tudi uredi
oz. pokrije.
Odgovori:
Odgovori na pobude, predloge in vprašanja bodo (in so tudi sedaj) članom Občinskega sveta
Občine Beltinci posredovani vsaj en dan pred sejo občinskega sveta, po možnosti pa tudi že
prej.
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V zvezi s komasacijami v Gančanih je z ozirom na izpolnjeni zahtevani pogoj (67% soglasij
lastnikov zemljišč) bil v mesecu juliju 2012 izbran izvajalec priprave dokumentacije, potrebne
k vlogi za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka. Predvideva se, da bo mogoče v
2. polovici meseca avgusta 2012 podati pri Upravni enoti Murska Sobota zahtevo za izdajo
odločbe o uvedbi komasacijskega postopka za območje Gančani.
Občina Beltinci je ob potrditvi odločitve o dodelitvi znatno večjih finančnih sredstev Kulturno
umetniškemu društvu Beltinci (11.000,00 EUR) za kulturne projekte in programe v letu 2012
sprejela odločitev, da bo tudi poravnala stroške varovanja v času 42. mednarodnega
folklornega festivala. Ob kontroli realizacije proračunske postavke za prireditve se je
ugotovilo, da občina zaradi organiziranja nekaj več letošnjih pomembnejših dogodkov, nima
dovolj sredstev za pokritje vseh še predvidenih računov. Zaradi tega občina še vseeno lahko
pokrije večji del stroškov za izvedbo festivala, ne more pa vseh. Ob ugotovitvi tega dejstva je
župan obvestil upravni odbor KUD Beltinci, kot organizatorja festivala in predlagal da 1
račun pokrije Krajevna skupnost Beltinci, na področju katere se odvija festival, saj bi na ta
način tudi KS Beltinci izrazila podporo festivalu, tako kot to že cel čas delajo druge KS za
največje dogodke na svojih področjih.
Predlog svetnika ROMANA ČINČA:
Roman Činč replicira izjavo župana dr. Mateja Gombošija, saj KS v svojem planu dela za
letos nima sredstev predvidenih za plačilo teh stroškov za letošnji festival kot predlaga župan.
O tem prvič sliši in se s tem nikakor ne strinja, sam namreč o nobenem znesku, še posebej
tako visokem ne more odločati. Glede na celotno razpravo in kot je bilo povedano pa daje
predlog št. 90, da bi se v bodoče naj razmišljalo o tem, da bi vsaka KS, ki vsako leto sodeluje
na sobotni prireditvi folklornega festivala participirala določeno višino sredstev glede na
svojo udeležbo.
Odgovor:
Druge krajevne skupnosti namenjajo kar nekaj sredstev pri organizaciji prireditev, ki se
dogajajo v njihovih krajevnih skupnostih (büjraški dnevi, ciglarski dnevi, langašijada,
martinov pohod in tek itd…). Zaradi tega bi pričakovali, da tudi Krajevna skupnost Beltinci
pomembni prireditvi kot je mednarodni folklorni festival, ki se izvaja na območju te krajevne
skupnosti, v skladu s svojimi finančnimi možnostmi, ki so med vsemi KS-i največje, prispeva
k nemoteni izvedbi te prireditve. Postopki in pristojnosti okrog spreminjanja letnega
proračuna KS-ov so znani in o njih lahko svet KS vedno razpravlja in odloča.
Vprašanje in predlog svetnika MARJANA BALAŽICA:
V uvodu se zahvali županu in vsem ki so uredili zadevo glede mostu v Bratoncih, zahvalo
prenaša v imenu vseh staršev otrok vozačev z avtobusom. Taka aktivnost in ažurnost ter hitro
ukrepanje na tej problematiki je dokaz za to, da se z dobro voljo in ne prevelikimi sredstvi da
urediti marsikaj in poskrbeti za varnost vseh udeležencev v prometu.
Postavlja vprašanje št. 88 o tem, da je zasledil da je v Petišovcih najdeno veliko nahajališče
plina, ki pa ga z normalnimi metodami v EU in Sloveniji namreč ne morejo dobiti na površje,
čeravno so to že poskušali.
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Čudi ga predvsem to, da stroka še ni povedala svoje ter zanima ga, če so župani na svojem
združenju o tem že kaj rekli, namreč vse to lahko vpliva na varstvo okolja ter na kvaliteto
naše podtalnice za kar nekaj generacij naprej in to področje nikakor ni zanemarljivo.
Daje še pobudo št. 134 o nadaljnji regulaciji potoka Črnec – v dogovoru z občino Odranci v
smeri ureditve le tega do njegovega izvira.
Odgovori:
Občina je o problematiki-predvideni metodi črpanja plina na območju Občine Lendava bila
obveščena s strani pobudnikov–nasprotnikov (med njimi Gimnazija Ljutomer) načina
izkoriščanja plina s predvideno metodo drobljenja. Navedena problematika bo iznesena na
prvem skupnem sestanku županov pomurskih občin.
V zvezi z regulacijo potoka Črnec do njegovega izvira je bil in bo s strani občinske uprave
Občine Beltinci ponovno dan apel lastniku potoka-državi RS oz. njenim pristojnim organom,
ki upravljajo s potokom. Z Občino Odranci smo prijavili skupen projekt na LAS o ureditvi in
čiščenju struge Črnca, ter tudi njegovi oživitvi, med Odranci in Beltinci.
Predlogi svetnika ALOJZA FORJANA:
Daje predlog št. 91 o tem, da naj se ne zaračunava vzdrževanje po hiši oz. gospodinjstvu če
ima le-ta 2 vodomera, še posebej če je eden namenjen samo za živali in je tamkaj poraba
minimalna.
Prav tako predlaga (št. 92), da se v sejni sobi nemudoma uredi klimatiziranje v smislu tega,
saj sedanja postavitev kot tudi nastavitev hlajenja nikakor ni ustrezna. V nasprotnem primeru
se sej več ne bo udeleževal, ker so klime montirane točno nad njimi in to nikakor ni zdravo.
Odgovori:
Stroški vzdrževanja glavnega števca in kmetijskega podštevca so enaki, zato je cena za
vzdrževanje za oba enaka, kajti tudi oba – števec in podštevec sta enaka. Odločitev o
vzdrževanju kmetijskega podštevca je trenutno na strani lastnika tega. Če podštevec ne deluje
dobro in ga ne vzdržuje Komuna Beltinci d.o.o., stroške popravila in zamenjave krije lastnik.
Podštevec mora biti točen, kajti od porabe vode, evidentirane na podštevcu, se ne plača taksa
za obremenjevanje voda in ne kanalščina. Ob pričetku obratovanja ČN Melinci bo
vzdrževanje tudi podštevcev s strani Komuna Beltinci d.o.o. obvezno.
Nove sodobne in varčne klime so se v sejni sobi občine namestile zaradi zastarelosti stare
klime, ki je vsebovala tudi sedaj že prepovedan strupen plin. Novi klimi sta manjši in tudi
manj obremenjujeta prostor in ljudi kot prejšnja velika. Seveda pa vsak reagira na klimo
drugače. Večine ne moti. Razumemo da pa koga pihanje, ki je pri klimah neizogibno lahko
moti. S prilagajanjem delovanja in intenzivnosti bomo zagotovili čim manjši vpliv na
udeležence v sejni dvorani.

3

Vprašanje in pobuda svetnice GENE VIRAG:
Postavlja vprašanje št. 89 o tem, saj je na 9. redni seji odbora za negospodarstvo bila dana
analiza stroškov s strani pravne službe občinske uprave, Tatjane Trstenjak ter prav tako je bil
sprejeti sklep o tem, da se dopolni del, ki se nanaša na honoriranje glavne urednice in
lektorice. Delo, ki ga opravlja odgovorna urednica je primerljivo z delom lektorice in nikakor
ne mora biti plačano le s sejnino.
Sama namreč izvede celotni del priprave glasila pri grafičarju in tako si zasluži višji znesek.
Upa, da je župan seznanjen s tem in da bo to čim prej uredil, namreč sklep je bil sprejeti na
odboru že januarja 2012 a kot se je pozanimala, do sedaj to še ni bilo izvedeno.
Nadalje pove, da glede industrijskih con več ne želi razpravljati in nič komentirati, dodaja pa
samo še to, da upa, da bo v čim krajšem času na eni od con (ali pa tudi na obeh) zrasla kakšna
tovarna ali delavnica, kjer bodo naši občani lahko delali in si služili denar.
Glede mostu v Bratoncih, ki je res bil zelo nevaren pa mora povedati, da je dobro, da se je
hitro vse uredilo.
Daje pobudo št. 135, da naj se v beltinskem parku, ki je sedaj dobil novo podobo primerno
utrdi nabrežje okrog ribnika.
Odgovori:
Občina se, sedaj po pridobljenih izkušnjah in izdaji nekaj številk glasila pod vodstvom glavne
urednice, strinja z ureditvijo plačila glavni urednici. Za to obstaja podlaga v Pravilniku o
določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, članov drugih občinskih
organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št. 122/2008).
Glede ureditve brežine ribnika v Beltincih je že občina sama opazila možne izboljšave in jih
bo v bodoče tudi izvedla v želji za čim boljšim počutjem in varnostjo vseh sprehajalcev.
Pobude svetnika JOŽEFA FERČAKA:
Seznanja prisotne, da se ukinja Regijski center v Murski Soboti in seveda se v občini s tem
nikakor ne smemo strinjati. Občina leži tudi med drugim na t.i. poplavnem območju in
regijski center bi moral v Murski Soboti biti naprej, saj se boji, da mariborski kamor bi se naj
obveščanje za naš del regije po novem selilo, ne bo mogel tako hitro in ažurno obvladovati
celotni teren v primeru elementarnih in drugih nesreč. Županom je iz RRA Mura Murska
Sobota bilo že poslano protestno pismo katerega bi naj v čim večjem številu tudi podpisali in
upa ter želi, da do tega ne bi prišlo. Torej regijsko je to potrebno preprečiti – daje to kot svojo
pobudo št. 136. Nadalje daje še pobudo št. 137, da naj se bankine dovolj trdno utrdijo, sedaj
ko se gradi kanalizacija po vaseh, to velja še posebej pri njih v njihovi KS Lipa, kjer to že
opaža in prosi, da se z nadzorniki o tem pogovori in zadevo reši.
Glede uradnih ur občinske uprave pa upam, da bodo lahko tudi na neuradne dni kot
predsedniki in svetniki prišli na občino in urejali še naprej tako svoje stvari kot so to
opravljali doslej – pobuda 138.
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Odgovori:
Problematika eventualnega ukinjanja Regijskega centra v Murski Soboti bo obravnavana tudi
znotraj sveta pomurske regije. Vsi na svojih področjih iščemo možnosti prihrankov, seveda pa
nikakor ne želimo zmanjšanja kvalitete storitev za prebivalce pomurske regije. Na odboru DZ
RS za obrambo je bilo zato sklenjeno, da se pred nadaljnjimi koraki zadeva še dodatno prouči.
Izvajalcem in nadzoru izgradnje kanalizacije je bila problematika-zahteva za ureditev bankin
predstavljena. Bankine se po vseh vaseh urejajo na enak način. Nadzor je na to že opozoril
izvajalca in tudi naročil, da morajo biti bankine dovolj vzdržne za ves promet.
Uradne ure in uradni dnevi v občinski upravi veljajo za stranke, ki urejajo - vlagajo zahtevke
za izdajo določenih dovoljen, potrdil, soglasij,…Uradne ure v občinski upravi so v ponedeljek
od 8 do 11 ure in od 12 ure do 15 ure, v sredo od 8 do 11 ure in od 12 ure do 16 ure, v petek
pa od 8 ure do 11 ure in od 12 ure do 14 ure. V sprejemni pisarni so uradne ure tudi v torek in
četrtek od 8.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure. Za predsednike svetov krajevnih
skupnosti in za člane občinskega sveta so javni uslužbenci občinske uprave dosegljivi tudi
izven uradnih ur vendar po možnosti ne med 11 uro in 11,30 uro, ko je čas malice.
Pobuda, vprašanje in predlog svetnika ALOJZA SRAKA:
Svetnik izraža veselje nad tem, da je občina dobila denar za kanalizacijo, da se bo v občini
odprla tudi kmečka tržnica, nikakor pa ne more mimo večne teme – ambrozija, ki bo v teh
dneh začela spet cveteti in kot to že vsi dobro vedo, je izredno nevarna za zdravje ljudi. Naj se
lastnike zemljišč, kjer je le-ta prisotna ne le opozori ampak tudi kazni, če je potrebno, saj je
njena škodljivost zelo velika-pobuda 139.
Glede ekološke ozaveščenosti ter aktivnosti na tem področju glede energetske učinkovitosti
pa ga zanima kaj je z organizacijo Lea za Pomurje Martjanci, koliko na to temo sodeluje naša
občina z njo – vprašanje št. 90.
V Občini Beltinci imamo sprejeti odlok o plakatiranju – to področje je kljub temu potrebno
urediti in seveda vzpostaviti pravila, saj ni vse tako organizirano kot bi moralo biti – objave ki
so pomembne namreč v vsem tem t.i. neredu izgubijo svoj bistveni pomen – predlog št. 93.
Sam tudi podpira predlog nagrajevanja odgovorne urednice za glasilo, glede ekološkega
izkoriščanja plina ter debate okrog hidroelektrarn na reki Muri pa so posebna tema, kar je tudi
že pred časom predlagal, a naj bi se sklicalo posebno sejo, na katero bi se poklicalo tako
zagovornike kot nasprotnike izgradnje elektrarn na Muri, da se enkrat dokončno pove, kako in
kaj je s tem. Sam je še vedno trdno prepričan, da je tu prisoten močan interes kapitala in
seveda tudi sponzorski vpliv Dravskih elektrarn, kar nikakor ni zanemarljivo dejstvo. Čeravno
nekateri pravijo da če bo elektrarna Vučja Vas-Hrastje Mota pa da ne bo vplivalo to na nas,
temu nikakor ni tako.
Dodatno še pove, da nikakor ni zadovoljen z odgovorom glede financiranja KS-ov kot tudi se
strinja z predgovorniki, da je potrebno odgovore na vprašanja in pobude dobiti prej in ne
zadnji dan ko je že seja sveta. Denar pobran od komunalnega prispevka bi se moral smiselno
razdeliti KS-om glede na velikost ne pa da se denar zbira na računu občine.
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Ob koncu še poziva župana in vse, da se je potrebno zavedati, da se je proti toči potrebno
boriti sedaj in ne jeseni. Obrambe pred točo občina nima in zanima ga kako je s temvprašanje 91.
Odgovori:
Medobčinska inšpektorica je v začetku julija 2012 poslala obvestilo o škodljivosti in
obveznem zatiranju ambrozije na interno TV in na oglasno desko občin. Na obvestilu je
navedena telefonska številka institucije, ki je pristojna za nadzor po Uredbi o ukrepih za
zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrozija ( Uradni list RS, št. 63/2010), Fitosanitarna
inšpekcija Murska Sobota, Obrtna ul. 28, tel: 02 512 49 54 ali 55. Javnost je o škodljivosti
ambrozije obveščena v zadostni meri. Vprašanje se postavlja ali se lastniki zemljišč zarasli z
ambrozijo tega dovolj zavedajo.
Lokalna energetska agencija LEA deluje na področju varčne rabe energije, obnovljivih virov
in ozaveščanja o teh temah za celotno pomursko regijo. Z njimi občina konkretno sodeluje pri
pripravi novega lokalnega energetskega koncepta, ki ga mora imeti vsaka občina in ga tudi na
5 let obnavljati, kot je to situacija v naši občini.
Na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Beltinci oziroma v lasti krajevnih skupnosti
v Občini Beltinci bo oglaševanje v skladu z Odlokom o oglaševanju in plakatiranju v Občini
Beltinci izvajala Komuna Beltinci d.o.o. V zvezi z oglaševanjem v naseljih Občine Beltinci so
bili s strani Komune d.o.o. zbrani podatki o potrebah po oglasnih mestih in oglasnih tablah.
Krajevne skupnosti so izrazile potrebo po 40 kom oglasnih objektov (tabel). Od tega bo
potrebno 23 kom novih oglasnih desk, 9 kom obstoječih oglasnih desk se uredi, 8 kom
obstoječih desk pa ostane še dalje v uporabi. Trenutno smo v postopku nabave novih oglasnih
desk (23 kom) in obnovitev 9 kom oglasnih desk.

Vprašanje svetnika BOJANA ŽERDINA:
Postavlja enako kot kolega svetnik Alojz Sraka (vprašanje št. 91) glede obrambe pred točo za
našo občino, torej ali je bila pogodba z letalskim centrom Maribor podpisana, ker kot je
zaslediti iz medijev, bi naj pogodbo podpisale in imele nudeno zaščito le občine levega brega
reke Mure, naše občine pa ne.
Odgovor:
Ponudbe za obrambo pred točo z letali Občina Beltinci s strani Letalskega centra Maribor v
letu 2012 ni prejela in po sicer neuradnih informacijah tudi nobena druga občina na levem
bregu reke Mure. Zaradi tega tudi tovrstna tematika ni bila obravnavana na seji občinskega
sveta. Obramba pred točo z letali bi morala biti urejena sistemsko na državni ravni k čemur je
sedaj država v določeni meri tudi pristopila.
Vprašanje svetnika SREČKA HORVATA:
Postavlja vprašanje št. 92 povezano s postopki komasacije. V Dokležovju namreč je zadeva
v polnem teku, zanima pa ga, kako je glede razpisa na državnem nivoju, na katerega bi se
morala naša občina tudi prijaviti in ali se je prijavila pravočasno ali ne?
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Nadalje postavlja še vprašanje št. 93 ki je povezano z odločbami za NUSZ, glede na to, da so
poletni meseci v polnem teku, odločb pa še vedno ni, boji se namreč da bo spet tako kot leta
poprej, da bodo občani položnice dobili zelo pozno. Zanima ga ali je letos tudi ta vzroknepopolni podatki dostavljeni z OU ali pa je vmes kaj drugega.
Glede industrijskih con pa postavlja svoje tretje vprašanje št. 94, saj se namreč ugotavlja, da
naša cona ni namenjena za namene za katere je bila namenjena in čemu pa potem bo služila v
prihodnje?
Odgovor:
Za komasacijsko območje Dokležovje je med tem s strani Upravne enote Murska Sobota
izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka (št. odločbe št. 331-27/2011-15 (0403 z
dne 20.06.2012). Sedaj se čaka, da bo postala odločba o uvedbi komasacije pravnomočna.
Nato bo komasacijski postopek nadaljevan v skladu s predpisi. Računa se da se bo Občina v
jeseni 2012 lahko prijavila na razpis resornega ministrstva za dodelitev sredstev za izvedbo
komasacije.
Odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč so, v zvezi z dodatnim zaprosilom
občinske uprave Občine Beltinci, bile s strani Davčnega urada Murska Sobota poslane v teh
dneh zavezancem za plačilo. Pri tem je potrebno opozoriti na to, da je DURS, Davčni urad
Murska Sobota in ne Občina tisti pristojen organ, kamor je mogoče v 15. dnevnem
pritožbenem roku vložiti morebitno pritožbo zoper izdano odločbo o odmeri nadomestila.
Namen industrijskih con v naši občini je že ob njihovem koncipiranju pred leti bil različen. V
Lipovcih za industrijo in ostale dejavnosti, ki obremenjujejo okolje s prometom in hrupom,
saj je bližina avtoceste, železnice in regionalne ceste in s tem ne motimo prebivalce v naselju.
V Beltincih pa je cona bila predvidena za mirnejše oz. bolj neindustrijske dejavnosti. Z
dodatnim hrupom in prometom, ki ga ustvari vsak tak obrat, bi zelo obremenili prebivalce
naselja Beltinci, ki že sedaj pišejo peticije o umiritvi prometa v tistem delu naselja,
Odgovor na vprašanje in pobudo svetnika ŠTEFANA PERŠA:
Postavlja svoje vprašanje št. 95 o tem, kdaj bo kolesarska steza Melinci-Ižakovci končana?
Nadalje daje pobudo št. 140 o tem, da naj se čim prej že uredi vse kar je potrebno pri
športnem centru Ižakovci, da bodo lahko končno priklopili tudi elektriko.
Prosi gospoda župana da se dogovori z Boštjanom Čoligom in ga prosi, da sam določi datum,
da se čim prej skliče izredna seja odbora za prostorsko planiranje, da se razjasni in se
pogovorijo o cestah, conah, o premoženju občine kot so se že pred časom pogovarjali. Tudi
župana prosi, da se takrat seje odbora zagotovo udeleži. Te zadeve so nujne in to je njegov
predlog št. 94.
Glede reke Mure in elektrarn namreč Zeleni Slovenije zagovarjajo to tezo, drugi spet ne, sam
pa ima pobudo št. 141, da se mora urediti celotna reka Mura od avstrijske do hrvaške meje –
reka Mura namreč teče v prazno, če se bodo tako »spravljali zraven« kot se, bodo jarki še
naprej prazni brez vode – nihče pa ob vsem tem ne pomisli na ptice, žabe, rastline). Na koncu
še doda, da se na področju naše občine Mura ne bo nič spremenila.
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Svetnik Alojz Sraka, ki se je čutil skozi razpravo kolege svetnika Štefana Perše izzvan in mu
odgovori, da je neumnost reči, da reka Mura teče v prazno, ne teče nikakor v prazno, daje kot
je že nekoč dajala ljudem oz. občanom kruh.
Odgovori:
Po pravnomočnosti odločb o odmeri, ki bo v teh dneh, se bo začelo s sklepanjem kupnih
pogodb namesto razlastitve in po podpisu teh se bo pristopilo k dejanski izvedbi
(nadaljevanje) kolesarske steze Melinci-Beltinci in sicer od križišča ceste Beltinci-Bistrica in
Beltinci –Melinci pa do naselja Beltinci (na levi strani).
V zvezi s kolesarsko stezo Melinci-Ižakovci postopek odmere zemljišč, potrebnih za
kolesarsko stezo še ni bil začet in v letu 2012 ne bo, ker v sprejetem načrtu pridobivanja
nepremičnin za leto 2012 to ni predvideno.
Urejanje ustrezne gradbene dokumentacije za legalizacijo slačilnic in drugih pomožnih
objektov ob nogometnem igrišču v Ižakovcih je v teku. Zadeva se je nekoliko zavlekla zaradi
določene neusklajenosti med dejanskim stanjem in projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Sedaj projektant, s katerim je KS Ižakovci sklenila pogodbo o izdelavi
projektna v predmetni zadevi korigira projektno dokumentacijo, tako da bo na podlagi nje
mogoča izdaja gradbenega dovoljenja za objekte.
Zadeve glede cest, obrtnih in industrijskih con, občinskega premoženja je mogoče obravnavati
na eni izmed rednih sej Odbora za prostorsko planiranje. V dogovoru z županom in občinsko
upravo lahko predsednik odbora uvrsti omenjeno problematiko kot točko na dnevni red
odbora.
V zvezi z ureditvijo reke Mure je Občina Beltinci pristojna, da svojem območju daje določene
predloge in zahteve. Občina Beltinci je že večkrat pri pristojnem ministrstvu urgirala za
nadaljevanje izgradnje in obnove visokovodnega nasipa v k.o. Ižakovci in k.o. Melinci.
Obenem je tudi opozorila na to, da je potrebno gorvodno od Otoka ljubezni v Ižakovcih
ustrezno utrditi brežino reke Mure, da ne bo ta podjedala in odnašala brežine.
Vprašanje svetnika LADISLAVA ALOJZA HORVAT:
Postavlja vprašanje št. 96, saj ugotavlja, da je pred mostom na Cankarjevi ulici prometni
znak za prepoved vožnje (omejitev težnosti vozil) postavljen le v eni smeri in ne v obe, kot bi
po vseh pravilih moralo biti.
Glede elektrarn na reki Muri pa daje predlog št. 95 o tem, da naj jo naredijo raje na Hotizi.
Skica daljnovoda namreč lepo kaže, da ima daljšo pot do Madžarske, če je to seveda
potrebno.
Odgovor:
Dodatni prometni znaki za omejitev tonaže z druge strani mostu na Cankarjevi ulici v
Beltincih so naročeni in bodo, ko jih bo občinska uprava prejela tudi nameščeni.
Neposrednega vpliva na to kjer naj bodo elektrarne Občina Beltinci nima.
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Predlogi svetnika ROMANA ČINČA:
Daje predlog št. 96, da naj se vzpostavi o projektih nekakšna evidenca, da bodo občani lahko
sproti spremljali njihovo realizacijo, da se ne bodo vprašanja podvajala in bo tako vse
bistveno lažje.
Dejstvo je tudi, da se ob uveljavitvi odloka o komunalnem prispevku ni pogledalo stanje oz.
ni bila narejena t.i. delitvena bilanca o tem, kaj je vsaka od krajevnih skupnosti do sedaj že
vložila, sedaj opaža, da pa bi njihova KS morala za nazaj nekaj urejati in pokriti, s tem se ne
strinja. Oni tega niti v programu nimajo določenega in kar tako dajati naročilnice za zadeve za
nazaj to ne morejo-to namreč ni v njegovi pristojnosti.
Odgovori:
Na vsaki seji župan zelo obširno poroča o dogajanju in projektih občine. Tudi v občinskem
glasilu in na spletni strani smo objavili že kar nekaj informacij in člankov s predstavitvijo
dejavnosti in projektov občine. Ob spremljanju teh informacij vsak lahko vidi koliko stvari se
na občini dogaja in katere projekte vodi občina. Po potrebi se vsak lahko še dodatno obrne na
občinsko upravo po dodatne informacije.
Vse obveznosti, ki so jih KS-i prevzeli pred sprejetjem odloka o komunalnem prispevku,
morajo Ks-i seveda izpolniti. Od sprejetja odloka naprej sredstva pobira občina in z njimi tudi
gradi vso komunalno infrastrukturo v celotni občini. Stroški tega seveda presegajo pobrana
sredstva, zato je občina s tem KS-e finančno tudi razbremenila. Pred sprejetjem odloka so
sredstva komunalnega prispevka pobirale KS in tudi sklepale pogodbe z občani. Te pogodbe
KS-i morajo izpolniti, saj imamo tudi primere ko se občani pridejo pritoževat, da so v
preteklosti plačali KS denar, niso pa dobili zgrajeno recimo kanalizacijo. Sredstva morajo KSi planirati v svojih letnih proračunih, dokler se ne uredijo vse omenjene obveznosti iz
preteklosti.
Odgovore zbral:
V.d. direktor občinske uprave
Venčeslav Smodiš
Župan Občine Beltinci
Dr. Matej Gomboši
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