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ODGOVORI SVETNIKOM/CI NA NJIHOVE POBUDE IN VPRAŠANJA, DANA NA 10.
SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DNE 25.10.2011
Pobude svetnika Alojza Sraka:
P 78 V uvodu se je zahvalil za realizirane ekološke projekte. Pohvalil je dobro delo projektne
pisarne in se razveselil doseženega uspeha pri kanalizaciji glede odobrenega števila enot čistilne
naprave. V zvezi z gradnjo nadvoza železniške proge je omenil, da predstavnik Slovenskih
železnic že vzpostavlja kontakte z lastniki zemljišč, zato je dal pobudo, da bi bilo dobro, da se
ljudi seznani o primerni tržni ceni in da se te teži k temu, da se vzpostavi dovolj dolga ograja
zvočne izolacije.
Župan je svetniku na sami seji občinskega sveta odgovoril, da se bo zadeva glede Slovenskih
železnic preverila.
V zvezi z rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Murska Sobota trenutno
potekajo s strani cenilcev kmetijske stroke terenski ogledi in cenitve zemljišč, ki bodo
uporabljena za nadomestne poljske poti, zaradi tega, ker bo prišlo do zaprtja nezavarovanih
železniških prehodov na obstoječih poljskih poteh. Cenitve se vršijo v skladu s predpisano
metodologijo in za vrsto rabe pred sprejetjem Uredbe o državnem prostorskem načrtu za
elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko-Hodoš ( v nadaljevanju. uredba, Ur.
list RS št. 51/09), cena zemljišč naj bi bila sicer po neuradni informaciji sprejemljiva za lastnike
zemljišč.
V zvezi z zvočno izolacijo ob železniški progi v letu 2009 sprejeta uredba predvideva
protihrupno ograjo v Bratoncih ob stanovanjskih objektih, ki so najbolj blizu železniške proge
(Smodiš, Balažic), v dolžini 310 m, med tem ko je v Lipovcih predvidena zvočna zaščita z
vgradnjo-zamenjavo oken z boljšo zvočno izolacijo v stanovanjskih objektih, ki ležijo ob
železniški progi.
P 79 svetnik je povedal je, da ga je neimenovani občan obvestil, da je pridobil dokument, ki
nakazuje, da je bila grofica Zichy državljanka Avstro-ogrske, ta dokument naj bi že tudi obstajal
na občini, zato priporoča, da se ga naj poišče in se z njim ukrepa naprej.
Župan je svetniku na sami seji občinskega sveta odgovoril, da je zadeva v zvezi z
denacionalizacijo trenutno na upravnem sodišču.
Dokument Veleposlaništva RS v Avstriji o tem, da je imela grofica Marija Ifigenija Zichy do
leta 1949 madžarsko državljanstvo, od 22.09.1949 dalje pa vse do njene smrti pa državljanstvo
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Avstrije se od dne 29.07.2011 nahaja v občinski upravi Občine Beltinci. Kopija omenjenega
dokumenta je bila v mesecu avgustu 2011 poslana Upravnemu sodišču RS (in tudi Ministrstvu za
kulturo), ki rešuje upravni spor, vložen s strani pooblaščenca denacionalizacijskih upravičencev
(odvetnika Kolnika) zoper odločbo Ministrstva za kulturo z namenom, da pristojni organi
sprejmejo v denacionalizacijskem postopku končno odločitev, da ostaneta beltinski grad in park
v lasti Občine Beltinci. Vse do sedaj občinska uprava ni prejela odgovora o tem ali je upravno
sodišče v zvezi z vloženim sporom sprejelo odločitev ali ne.
VP 53 Opozoril je tudi na problem neudeleževanja romskega svetnika na sejah občinskega sveta
in je postavil vprašanje kako ta problem rešiti.
Župan je na seji občinskega sveta odgovoril, da na udeležbo oz. neudeležbo romskega svetnika
na sejah občinskega sveta ne moremo vplivati, bo pa sklican sestanek z njim in tudi z drugimi
Romi v tej zvezi.
Razgovor z romskim svetnikom Dušanom Horvatom je med tem tudi že bil opravljen in je
imenovani bil opozorjen na to, da naj se udeležuje sej občinskega sveta kot predstavnik Romov z
območja Občine Beltinci.
P 80 Svetnik je dal pobudo v zvezi s prepovedjo kurjenja plastičnih steklenic in podobnega
materiala. Priporočil je, da se na lokalnem televizijskem kanalu objavi opozorilo o nevarnostih
takega početja.
Na internem kanalu CATV 3 Beltinci je že od 06.10.2011 objavljeno opozorilo o prepovedi
kurjenja vseh vrst odpadkov (tudi odpadnih plastenk) v naravi in tudi v kurilnih napravah-pečeh.
P 81 Podal je pobudo, da naj se s predstavniki bioplinarne poskuša skleniti dogovor, da se
pokošeno travo od doma odvaža v bioplinarno.
V predmetni zadevi je bil opravljen razgovor z g. Duričem, direktorjem Panvite Ekoteh
Rakičan d.o.o. Imenovani je povedal, da njihovo podjetje ni zainteresirano za sprejem pokošene
trave v bioplinarno Ižakovci, ker je med to travo preveč kamenja in drugih trdih delcev, ki bi
lahko poškodovali posamezne dele čistilne naprave.
Pobude svetnika Štefana Perša:
P 82 Podal je pobudo, da naj se preveri tudi stanje mostu na relaciji Dokležovje Ižakovci, tik za
bioplinarno, saj je ta most tudi v slabem stanju.
Župan je svetniku na sami seji odgovoril, da so bili nekateri mostovi v občini pregledani vizualno
in da se niso izvajale neke meritve na njih, po potrebi bo opravljen tudi pregled še nekaterih
drugih mostov.
Vprašanje svetnika Slavka Petka:
VP 54 Svetnik zahteva finančno poročilo o izgradnji dodatnega oddelka vrtca v Gančanih in
postavlja vprašanje koliko obljubljenih sredstev s strani SVLR je občini uspelo pridobiti v zvezi
2

s tem. Izpostavil je še problem raznih informacij v javnosti, ki krožijo na temo »nepravilnosti«
dejanj pri izvajanju javnih naročil s strani občine in je predlagal županu, da naj zadevo preveri.
Župan je svetniku na sami seji odgovoril, da bo poročilo o izgradnji dodatnega oddelka vrtca v
Gančanih dostavljeno, pridobite dodatnih sredstev iz SVLR je v teku, raznim dezinformacijam o
nepravilnosti pri javnih naročilih pa ne verjame, dokler so samo na »menda«. Vsi postopki se
peljejo v skladu z zakonodajo in predpisi.
Za obnovo vrtca Gančani je bilo s potrditvijo DIIP predvidenih 85.280,00 EUR, od tega naj bi
bilo s strani SVLR odobrenih (sofinanciranih) 56.157,67 EUR. S strani Občine Beltinci je tudi že
bil poslan zahtevek zanje. Dejansko je investicija stala 81.194,77 EUR z DDV (gradbeno
obrtniška dela: 72.250,84 EUR, oprema: 6.243,93 EUR, nadzor: 900,00 EUR, projekti: 1.800,00
EUR).
Na zahtevo KS Gančani so se v prostorih, ki jih uporablja KS, opravila dodatna dela v vrednosti
10.193,27 EUR za katere so se strinjali, da jih plačajo sami.
Pobude svetnika Igorja Adžiča:
P 83 Predlaga, da se čim prej sname reklamni pano o folklornem festivalu, ki je bil izveden že
julija. Opozoril je tudi na interni razpis za financiranje programa vzdrževanja nepremičnin in
opreme za športne objekte, kjer je bilo v samem razpisu na voljo 20.830,00 EUR, v proračunski
postavki pa je za ta namen predvideno 25.000,00 EUR. Razlika je dokazljiva in zahteva pregled
NO Občine Beltinci. Opozarja tudi na problem, da pri razpisu ni bilo enotnih meril za
ocenjevanje.
Župan je na sami seji občinskega sveta odgovoril svetniku, da so novi pravilniki glede razpisov
za športne objekte v pripravi. Vsa sredstva, vključno z omenjeno razliko, so bila namenjena za
vzdrževanje občinskih športnih objektov.
S proračunom Občine Beltinci za leto 2011 je v okviru postavke Tekoče vzdrževanje objektov in
opreme / uprava bilo predvidenih 18.460,00 € za vzdrževanje športnih objektov, ki so v lasti
občine (športni park Beltinci), ureditev arhiva na podstrešju občinske stavbe, tekoče vzdrževanje
opreme in drugo tekoče vzdrževanje (obrazložitve NRP). Dne 6. 7. 2011 je bilo izvršeno plačilo v
višini 4.169,88 € za strojna dela na odbojkarskem igrišču, ki se vsebinsko nanaša na navedeno
postavko.
Odhodek je bil pomotoma evidentiran na postavko 9044025164 – Tekoče vzdrževanje – objekti
za rekreacijo. Ob pripravi razpisa so bili tako na voljno nepravilni podatki in je bil razpis izveden
za samo 20.830,00 € in ne za 25.000,00 € kolikor je bilo predvideno s sprejetim proračunom.
Proračunska postavka bo v letu 2011 realizirana v obsegu razpisanih sredstev.
V.d. direktorja občinske uprave je gospo Zadravec, predsednico Kulturno umetniškega društva
Beltinci, opozoril na obvestilni pano, kateri oglašuje letošnji folklorni festival, ki pa je bil med
tem tudi že snet.
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P 84 Podal je tudi pobudo, da se naj stori kaj v zvezi s previsokimi stroški oskrbe zapuščenih
živali, ki dosegajo mesečno cca. 450 EUR, kar je bistveno več kot pa znaša socialna pomoč
občine za brezposelne osebe. Obstaja tudi problem, da dejansko nikakor ni dokazljivo, da
zapuščena žival izvira iz naše občine, lahko je bila samo tu odložena, zato bi bilo mogoče oskrbo
plačevati samo za čipirane živali.
Župan je na sami seji občinskega sveta podal svetniku odgovor, da se bo problematiko visokih
stroškov oskrbe zapuščenih živali poskušalo rešiti med drugim tudi z zmanjšanim številom
rezervacije boksov za živali.
To je bilo med tem tudi že storjeno in sicer je bil Mali hiši-zavetišče za živali Tešanovci d.o.o.
poslan dopis z dne 15.11.2011 o tem, da bo Občina Beltinci v bodoče (z ozirom na število
registriranih psov v občini-1102 zapisov) imela v zavetišču najet le en boks za pse in ne več dva
boksa. Problematika plačevanja (pre)visokih stroškov za oskrbo zapuščenih živali je na daljši
rok rešljiva s spremembo in dopolnitvijo področne zakonodaje, ki bo predvidevala tudi
»čipiranje« mačk, z poostritvijo nadzora s strani državnih inšpekcijskih služb.
Pobude svetnika Marjana Balažica:
Strinjal se je s tem, se mostovi pregledajo po celotni občini in je poudaril, da je zares pomembno,
da se ob železnici zgradi dovolj dolga zvočna ograja, saj naj bi se prehodi ukinili, cesta pa naj bi
šla vzporedno z železnico.
Župan mu je na seji občinskega sveta odgovoril, da so bili pregledani tisti mostovi, kjer je
problem najbolj pereč.
Pobuda svetnice Genovefe Virag:
Izpostavila je izvajanje kanalizacije, kjer je občane pozvala k strpnosti do delavcev, ki izvajajo
dela in da naj se omejitve prometa spoštujejo.
Pobude svetnika Romana Činča:
P 85 Dal je pobudo, da naj se kanalizacija v Beltincih prevzame (upravljalec je podjetje
Komunala Murska Sobota, lastnik pa Krajevna skupnost Beltinci). Izpostavil je odnos krajevne
skupnosti in občine, kjer je prišlo do spremembe načina financiranja. Dal je tudi pobudo, da se
občina pisno opredeli do stališč krajevne skupnosti, ki se sprejmejo na svetu krajevne skupnosti.
Tudi on je izpostavil problem glede meril razpisa za sofinanciranje športnih objektov v občini in
predlagal, da naj bi odgovori na pobude dajali svetnikom v pisni obliki.
Župan je na sami seji občinskega sveta pojasnil, da bo kanalizacijo prevzelo Javno komunalno
podjetje Komuna Beltinci in poudaril, da je s spremenjenim načinom financiranja KS-ov občina
Beltinci prevzela tudi zelo velike stroške.
Občina Beltinci se je do sedaj in bo tudi v bodoče pisno opredelila do tistih stališč krajevnih
skupnosti, ki ji bo prejela v pisni obliki. Poslovnik Občinske sveta Občine Beltinci določa, da se
morajo pisni odgovori dati na izrecno zahtevo občinskega svetnika po pisnem odgovoru. Kljub
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temu bo občinska uprava, kot je že bilo dogovorjeno, odgovore objavila tudi pisno na spletni
strani Občine Beltinci www.beltinci.si.

Beltinci, 21.11.2011

Odgovore na pobude in vprašanje članov/ice
občinskega sveta zbral:

v.d. direktorja občinske uprave Občine Beltinci
Venčeslav Smodiš

Župan Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši
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