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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DANE NA 13. SEJI SVETA DNE 02.02.2012 
 
 
 
Pobude svetnika Alojza Sraka: 
 
 
Pobuda 101;  Svetnik je uvodoma podal pobudo glede denacionalizacijskega postopka gradu Beltinci. 
Povedal je, da je bil v regionalni prilogi Dnevnika objavljen članek o tem, da dediči grofice Zichy niso 
upravičeni do vračila, ker so se našli novi dokumenti o državljanstvu imenovane grofice, ki ni bilo 
jugoslovansko in ne slovensko zato je že predlagal in še enkrat predlaga, da se bolj aktivno vključimo 
v ta proces in če je potrebno najamemo odvetnika, da se ta zadeva reši. Povedal je, da bi se  na ta način 
odvalilo veliko breme iz občinskih ramen.  
 
Odgovor: 
 
V zvezi z denacionalizacijskim postopkom po pokojni grofici Zichy je bila s strani Ministrstva za 
kulturo pred dobrega pol leta v zvezi z gradom v Beltincih sprejeta odločitev, ki je v prid Občini 
Beltinci in sicer, da vlagatelji zahtevka za denacionalizacijo niso denacionalizacijski  upravičenci. 
Podobno stališče je pred nedavnim zavzela Upravna enota Murska Sobota, ki odloča on vrnitvi oz. 
ne-vrnitvi drugih nepremičnin (kmetijska in gozdna zemljišča, stavbna zemljišča). Občinska uprava 
je med tem že dvakrat urgirala in zaprosila Upravno sodišče RS za prioritetno obravnavo upravnega 
spora, ki ga je zoper odločitev Ministrstva za kulturo sprožil pooblaščenec vlagateljev 
denacionalizacijskega zahtevka. Občinska uprava bo v predmetni zadevi najela odvetnika takrat, ko 
zadeva ne bo reševana v njeno korist. Ob zdajšnji odločitvi ministrstva, grad ostaja v lasti Občine 
Beltinci, zato trenutno potrebe po najetju odvetnika ni.  
 
 
Pobuda št. 102; V nadaljevanju je svetnik podal pobudo v zvezi s Panvito d.o.o.. V tej zvezi je 
zaprosil, da se pridobi informacija o tem, kako je bil realiziran dogovor s Panvito d.o.o. glede 
povračila oziroma popravila poljskih poti, ki so jih poškodovali njihovi traktorji, ki so za njih  vozili v 
bioplinarno. V povezavi z navedenim v nadaljevanju predlaga, da se ustrezno ovrednoti področje 
kmetijstva glede na to, da imamo veliko poljskih poti, ki jih nihče ne vzdržuje. Povedal je, da so 
verjetno za to področje na voljo tudi kakšna državna sredstva.  
 
Odgovor: 
 
V letu 2011 je bil opravljen  v občinski upravi skupni sestanek s predstavnikom Panvite d.o.o. in 
predstavniki tangiranih krajevnih skupnosti (Dokležovje in Ižakovci). Dogovorjeno je bilo, da bo 
Panvita d.o.o. sanirala (gramozirala in gredarirala) tiste poljske poti, ki jih je uporabljala pri 
spravilu  kmetijskih poljščin z njiv. Pri tem je bilo tudi izneseno, da omenjene poljske poti 
uporabljajo  tudi drugi kmetovalci, ki z večjimi traktorji in kmetijskimi stroji  (kombanji) prav tako  
delajo poškodbe na teh poteh, predvsem ob slabih vremenskih razmerah.  
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Sanacija poljskih poti v letu 2011 je bila izvršena. Panvita d.o.o. predvsem skrbi za vzdrževanje 
poljske poti Beltinci-podaljšek Cankarjeve ulice-bioplinarna Nemščak, ki jo v glavnem največ 
uporablja za transport do bioplinarne Nemščak. Sedaj spomladi bo potrebno opraviti  ponovno 
pregled tangiranih poljskih poti in se dogovoriti za skupno akcijo (Panvita d.o.o. in krajevne 
skupnosti) za sanacijo le teh. Krajevne skupnosti bodo tudi same morale posvetiti več pozornosti 
urejenosti poljskih poti in bodo morale v ta namen zagotoviti določena sredstva. Država nima 
odprtega nobenega javnega razpisa, na katerem bi bilo mogoče kandidirati za finančna sredstva v ta 
namen. 
 
 
Pobuda št. 103; K novici o elektrifikaciji železniške proge Pragersko – Lendava pa  je svetnik dodal, 
da je sicer v redu, da se to izvaja, vendar pa moramo biti pozorni na to, da se bodo zahtevale 
protihrupne zaščite mimo naseljenih.  
 
Odgovor: 
 
Odgovor na to vprašanje oz. pobudo je bil že podan v odgovorih na pobude in vprašanja prejšnjih 
sej občinskega sveta. Dodatno je potrebno povedati, da se v zvezi z elektrifikacijo železniške proge 
Pragersko -Hodoš trenutno dejansko vršijo odkupi zemljišč, potrebnih za nadomestne poljske poti 
ob vznožju železniške proge in za druge premostitvene objekte. Za elektrifikacijo je bila sprejeta 
državna uredba, s katero so dokaj natančno predvideni odseki, kje bo izvedena protihrupna ograja 
(aktivna zaščita ob stanovanjskih objektih v Bratoncih) in  kje bo pasivna zaščita (predvidena 
vgradnja novih oken v objektih neposredno pri obstoječi železniški postaji  v Lipovcih). Zahteve 
občinske uprave Občine Beltinci za podaljšanje protihrupne ograje in sicer od zapornic na cesti 
Lipovci-Dokležovje do zapornic na cesti Bratonci-Dokležovje niso bile upoštevane, ker naj bi študija 
pokazala, da v skladu s predpisi ni potrebe za tako dolgo protihrupno ograjo. Ker je trenutno v fazi 
izdelave  projektna dokumentacija za elektrifikacijo železniške proge, bo občinska uprava v 
postopku podaje soglasja k  projektom (v kolikor bo za podajo soglasja zaprošena) ponovno podala 
zahtevo za podaljšanje protihrupne ograje. 
 
 
Vprašanje in pobuda svetnika Štefan Perša: 
 
 
Pobuda 104;  Svetnik je uvodoma povedal, da je bil v teh dneh izveden občni zbor čebelarskega 
društva in je v nadaljevanju zastavil vprašanje v zvezi z dopisom, ki je bil poslan Dars-u glede 
opozorila o tem, da je zasajanje medovitih rastlin ob AC od Beltinec do Lendave neustrezno. Povedal 
je, da bo izveden razpis in da bodo stroške potrdili z bančno garancijo za dobro izvedena dela – 
ocenjena vrednost ponovne zasaditve 200.000 evrov brez ddv-ja. Čebelarji torej sprašujejo, če bo ta 
zadeva izvedena oz. če se na tem že kaj dela. Oni bi namreč radi sodelovali pri tem, saj se je DARS 
tako dogovoril tudi z Čebelarsko zvezo Slovenije. 
 
Odgovor:   
 
Občinska uprava je Darsu v letu 2011 poslala dopis-pripombe na neizpolnitev zahteve v uredbi o 
lokacijskem načrtu za gradnjo avtocestnega odseka Lipovci-Lendava in predvidene zasaditve dreves. 
Z izpolnitvijo tega in še nekaterih drugih zahtevkov  (komasacija kmetijskih zemljišč ob trasi 
avtoceste) Občina Beltinci pogojuje izdajo soglasja k uporabnemu dovoljenju za avtocestni odsek 
Lipovci –Lendava. Podatka o tem, ali je zasaditev medovitih dreves vzdolž avtoceste na odseku 
Lipovci-Lendava dogovorjena med Darsom in Čebelarsko zvezo Slovenije, občina nima. 
 
 
 
 



 3

 
Vprašanja in predlogi svetnika Srečko Horvata: 
 
 

Predlog 66;  Svetnik je uvodoma povedal, da je v medijih zasledil, da se projekt Mura-Drava-Bike 
bliža h koncu. Povedal je, da je objavljena tudi pot te trase, ki kot je razvidno poteka tudi po naši 
občini (po občinskih cestah, po lokalni cesti od Bakovec do Dokležovja, Dokležovje-Ižakovci-
Melinci). Vprašal je, če je od sredstev, ki so bila namenjena za ta projekt, kakšen delež pridobila tudi 
naša občina? MO Murska Sobota je kot je razvidno že odmerila za to določene parcele in predvidela to 
traso. Povedal je, da bi glede nato, da je postopek komasacije v Dokležovju že tako daleč, tudi naša 
občina lahko poskrbela za odmero teh parcel. 
 
Odgovor:  
 
Regionalna razvojna agencija Mura je, skladno s pogodbo o izvajanju projekta Mura - Drava.Bike, 
ki se sofinancira s strani EU in Republike Slovenije, opravila naloge v zvezi s prostorskim 
načrtovanjem in umeščanjem kolesarske steze v prostor. V tej fazi projekta torej Občina Beltinci ni 
bila upravičena do kakršnihkoli deleža sredstev temveč je bila do sredstev upravičena zgolj 
Regionalna razvojna agencija Mura kot vodilni partner in nosilec projekta in izvajalec nalog v zvezi 
s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem kolesarske steze v prostor. 
 
Trasa kolesarske poti v okviru projekta Mura-Drava.Bike, bo na slovenski strani ob reki Muri 
potekala preko območja 13-ih pomurskih občin Apače, Gornje Radgone, Radenci, Tišine, Murske 
Sobote, Beltinec, Veržeja, Križevec, Ljutomera, Črenšovec, Razkrižja, Velike Polane in Lendave. 
Določitev trase je plod trdega in usklajenega dela RRA Mure, kot vodilnega partnerja projekta, ter 
vseh vključenih občin in županov in pomeni ključno podlago za uspešno izvedbo projekta, ki bo 
priložnost tudi za potencialne domače regijske in ostale investitorjem kakor tudi za obstoječe 
ponudnike produktov in storitev. 
 
V zvezi s  komasacijo v Dokležovju in odmero parcel (najverjetneje je bilo mišljeno za kolesarsko 
stezo Bakovci-Dokležovje) je svetnikom že bil  dan odgovor, da je na Upravni enoti v Murski Soboti 
s  strani Občine Beltinci bil vložen zahtevek za izdajo odločbe o uvedbi komasacije. Postopek je 
trenutno še v fazi dopolnitve vloge z določenimi podatki in dokumenti. 
 
Izvedba geodetskih izmer novih parcel, bo mogoča še le po izdani odločbi o uvedbi komasacije. 
Vsekakor se bo pazilo in strmelo za tem, da bo pri teh izmerah prišlo tudi do odmere dela parcel, 
predvidenih za omenjeno kolesarsko stezo. V Mestni občini Murska Sobota je  že lahko prišlo do 
odmere parcel, potrebnih za kolesarko stezo Bakovci-Dokležovje, ker je komasacija na območju k.o. 
Bakovci v zaključni fazi. 
 
 
Predlog št. 67; V nadaljevanju je svetnik predlagal, da naj občinska uprava vsem tistim, ki so teh 5 let  
pridno plačevali in zbirali sredstva za kanalizacijo in znesek tudi odplačali, pripravi neke vrste 
dokument (čeravno pogodbo že imajo), iz katerega bo razvidno, da so ta sredstva in koliko tudi že 
odplačali. V nadaljevanju pove, da je na prejšnji seji postavil vprašanje glede izgradnje primarnega 
dela kanalizacije v Dokležovju, odgovor je sicer dobil, vendar pa je ogromno ljudi, ki nimajo interneta 
in tako  je vprašanje in odgovor, ki ga je v zvezi pridobil tudi javno prebral na sami seji občinskega 
sveta.  
 
Odgovor: 
 
Občinska uprava bo pripravila in poslala vsem občanom, ki so po sklenjenih pogodbah z Občino 
Beltinci 5 let združevali  sredstva za izgradnjo kanalizacije v občini obvestilo-potrdilo o tem, koliko 
obrokov in skupni znesek sredstev, ki  so ga do sedaj  dejansko vplačali. 
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Vprašanja, predlogi  in pobude svetnika Igorja Adžiča: 
 
 

Vprašanje št.: 69    Svetnik je uvodoma povedal, da je že kar pred dvema sejama sveta postavil 
vprašanje glede senzorjev na križišču Lipovci-Bratonci-Lipovci, vprašal je kako je s tem, saj so še 
vedno težave (kljub posredovanemu odgovoru upravljavca te ceste) na poti občanov na delo v Mursko 
Soboto. 
 
Odgovor: 
 
Zaradi zelo splošnega odgovora DRSC, Sektor za vzdrževanje in varstva cest, z dne 20.01.2012, smo 
takoj zahtevali odgovor z navedbo roka odprave nepravilnosti. Odgovorili so, da bodo izboljšali 
pretočnost z ureditvijo prometno odvisnega delovanja semaforske naprave, in sicer v roku 10 dni 
(okrog 27.02.2012) oziroma, ko bodo to dopuščale vremenske razmere - temperature nad 0°C.  
 
 
Pobuda št. 105;  V nadaljevanju je svetnik podal pobudo, da se v sklopu občine ali JKP Komune 
nabavijo kovinski koši okrog kapelic, saj je to dobra praksa tudi drugod. Sanacija oz. čiščenje 
odpadkov in ogorkov je namreč draga stvar in ni potrebna, če bi se  koši nabavili in bi se odpadke 
odmetavalo vanje. 
 
Odgovor: 
 
Koši okrog kapelic po vaseh v občini  in cerkvice v Bratoncih v glavnem obstojijo. V kolikor jih 
morda kje ni (npr. v Beltincih pri Rousovi kapeli) naj  krajevne skupnosti in kapelski odbori 
poskrbijo za njihov nakup in namestitev, saj ne predstavljajo večjega stroška.  Bo pa potrebno 
razmisliti o morebitni zamenjavi plastičnih košev v parku in ob cerkvi v Beltincih, ki so večkrat 
podvrženi vandalizmu (potrgani s stojnih mest in odvrženi), ki pa jih bo po potrebi nabavila občina. 
 
 
Predlog št. 68; Svetnik je v nadaljevanju izpostavil vprašanje varnostne situacije v Beltincih. Povedal 
je, da je v zadnjem času vse več ropov ravno v Beltincih in čeravno se policijska uprava izgovarja na 
to, da nimajo potrebnih kadrov, se je potrebno zamisliti, ker je kriminalnih dejanj v zadnjem času vse 
več in lahko se zgodi oz. se bo zgodilo, da bo tega še več. V nadaljevanju je svetnik povedal, da 
krajani Beltinec živijo v nenehnem strahu za svojo lastnino in za sebe. Stalna policijska prisotnost bi 
vzbudila mir in pregnala strah, ki ga vaščani sedaj čutijo tudi ob vse večjih migracijah iz Hrvaške, 
Madžarske. Svetnik torej predlaga, da se na tem področju nemudoma nekaj ukrene. 
 
Odgovor: 
 
Občinska uprava je s policijo opravila razgovor  in dala predlog, da naj bodo policijske patrulje več 
prisotne na območju Občine  Beltinci, posebno ob vikendih, ko so razne prireditve. Opravljen je bil 
tudi razgovor s predstavniki diskoteke v Beltincih. Le ti so bili opozorjeni na to, da prihaja do 
pritožb s strani stanovalcev več stanovanjskih blokov v Beltincih zaradi kaljenja nočnega reda in 
miru v nočnih urah, predvsem ko obiskovalci  zapuščajo diskoteko. Predstavniki diskoteke so pri 
tem opozorili, da imajo ustrezno organizirano varnostno službo, ki pa po njihovem ne more ukrepati 
širše, izven diskoteke, ker za to nima pooblastil. Omenili so še, da je  v zadnjem času vandalizem in 
kaljenje nočnega miru občasno prisotno tudi še pri drugih gostinskih lokalih. 
 
Župan je na skupnem sestanku pomurskih županov pri direktorju Policijske uprave Murska Sobota 
vse to tudi izpostavil in poudaril nujno potrebo po večji prisotnosti policije v občini Beltinci. 
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Predlog 69;  Svetnik je na koncu povedal, da je Občina Beltinci dala koncesijo za sanitetne prevoze 
našemu občanu iz Bratonec, vendar pa še vedno opaža, da na področju občine prevoze vrši tudi nekdo 
izven občine. Kaos na tem področju (zdravstvenem je velik) ampak ne smemo dovoliti, da 
konkurenčni ponudnik iz Maribora te prevoze izvaja pri nas in da je za nameček še dražji od 
domačega. Svetnik je torej predlagal, da ustrezne službe občinske uprave to preverijo. 
 
Odgovor: 
 
Občina Beltinci je v letu 2011 v skladu z veljavno zakonodajo podelila koncesijo za izvajanje 
nenujnih sanitetnih prevozov pacientov koncesionarju z območja Občine Beltinci.  Pri tem pa 
Občina Beltinci ne more vplivati na to kdo bo izvajal prevoze pacientov, med drugim tudi z območja 
občine. Nadzor nad izvajanjem  podeljene koncesije v skladu z zakonom v prvi vrsti vršita 
Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je plačnik prevozov. 
Pacienti pa imajo po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico, da si sami 
izberejo prevoznika za sanitetni prevoz. 
 
Zdravstveni dom Murska Sobota izvaja na območju Upravne enote Murska Sobota tako nujne kot 
tudi nenujne sanitetne prevoze pacientov, med drugim tudi z območja Občine Beltinci. Po 
informacijah, ki so nam na razpolago, v primeru, ko je na določeni dan število pacientov, ki jih je 
potrebno prepeljati (ponavadi v Ljubljano) večje kot so zmogljivosti voznega parka zdravstvenega 
doma, pri prevozih vskočijo  na pomoč tudi drugi prevozniki izven območja upravne enote.   
 
 
Predlog svetnika Marjana Balažica: 
 
 

Predlog št. 70; Svetnik je glede elektrifikacije železniške proge dodal, da se krajani Bratonec in 
Lipovec ne strinjajo s predlagano dolžino protihrupne ograje. V sled navedenega predlaga revizijo v 
projektu glede protihrupne ograje.  
 
Odgovor:  
 
Odgovor v zvezi s predlogom svetnika o navedeni  tematiki  je bil podan že pri odgovoru svetniku 
Alojzu Sraki. 
 
 
Predlogi svetnika Martina Duha 
 
Predlog št. 71; Svetnik je ponovno opozoril na manjkajoči obrambni nasip pred naraščajočo reko 
Muro v k.o. Ižakovci. Povedal je, da do sedaj (kar nekaj let že opominja in predlaga) na tem področju 
ni bilo nič realiziranega. Sedaj je ugoden trenutek, da se to uredi. V spomladanskim mesecih bo lahko 
že prepozno-reka bo narasla zaradi topljenja snegu v Avstriji.  
 
Odgovor: 
 
Ministrstvu za okolje in prostor je bila ponovno dana urgenca, da naj nemudoma pristopi k 
izgradnji manjkajočega dela nasipa  pred naseljem Melinci (sicer še v k.o. Ižakovci) in k 
rekonstrukciji obstoječega nasipa tako v k.o. Ižakovci kot tudi v k.o. Melinci. 
 
Predlog št. 72; V nadaljevanju je svetnik vsem odgovornim (županu, občinski upravi, proračunskemu 
odboru, odboru za okolje in prostor) predlagal, da enako skrbijo za napredek vseh krajevnih skupnosti. 
Povedal je, da se je v vseh teh letih odkar občina obstaja za njihovo KS – Melinci naredilo zelo malo 
oz. da ima on in vaščani občutek, da so vedno na zadnjem mestu. Zatorej je v sled navedenega 
predlagal, da se spoštuje statut, da se bo občina razvijala enakomerno.  
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Odgovor: 
 
Občinska uprava na čelu z županom se dobro zaveda pomena enakopravnega razvoja celotne 
občine. Zato podpiramo in pripravljamo projekte po različnih vaseh v skladu s finančnimi 
zmožnostmi. Lani smo kot primer izvedli dolgo nedokončan odsek kolesarske steze od Melincev 
proti Beltincem. Seveda je pri enakomernem razvoju pomembna vloga krajevnih skupnosti, ki s 
svojimi idejami in delno tudi financami lahko k temu pripomorejo. Zato so bile že lani vse krajevne 
skupnosti pozvane, da pripravijo izhodišča za potrebne investicije in projekte po vaseh. Z 
nekaterimi, ki so to že podali smo se pogovarjali, na nekatere še čakamo. Za vse imamo željo 
poiskati finančna sredstva predvsem s prijavami na ustrezne razpise, saj občina sama nima dovolj 
sredstev za vse želje in potrebe. Nekaj projektov je bilo s pomočjo projektne pisarne na občinskem 
svetu že potrjenih in prijavljenih na razpise. 
 
 
Odgovore pripravila oz. zbrala:                                                                              Župan Občine Beltinci 
V.d. direktorja občinske uprave                                                                               dr. Matej Gomboši 
Venčeslav Smodiš 
 
 
Višja svetovalka III 
Tatjana Trstenjak 
 


