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ZADEVA:  ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  
                OBČINE BELTINCI, POSTAVLJENA NA 30. REDNI SEJI OBČINSKEGA  SVETA  
                DNE 08.05.2014  
 
 
 
Vprašanje Svetnika Marjana Balažica: 
 
Svetnik je postavil vprašanje št. 187 o tem zakaj so krajani Bratonec in Lipovec prikrajšani, 
ker nimajo istih pogojev protihrupne ograje ob železniški progi, ki se rekonstruira, kot v  
Mestni občini Murska Sobota-zadnja tretjina zidu namreč ni prozorna in bodo za to živeči ob 
protihrupnem zidu v jesenskih in spomladanskih mesecih prikrajšani za svetlobo oz. bodo 
večji del dneva v temi. Predlagal je, da se urgira pri izvajalcu, da se tudi v naši občini 
nadomesti zgornji betonski ustroj z prozornim kot je to v MO Murska Sobota.   
 
 
Odgovor: 
 
Občinska uprave Občine Beltinci (občinska uprava) je takoj po 30. seji občinskega sveta, dne 
09.05.2014 poslala Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za infrastrukturo, 
Sektorju za železnice dopis-zahtevo za izvedbo protihrupne ograje ob železniški progi v 
kombinirani obliki (betonska in zgornji del steklena oz. prosojna oz. iz pvc prosojnega 
materiala). Dne 05.06. 2014 je Občina Beltinci od Ministrstva za infrastrukturo prejela v zvezi 
z zahtevo po kombinirani izvedbi protihrupne ograje odgovor, da so oz. bodo v skladu z 
izdelano študijo protihrupnih ukrepov, protihrupne ograje izvedene z AB paneli z 
absorbcijskim slojem in da je pasivna zaščita (z menjavo oken) protihrupna zaščita v celoti že  
zaključena, torej tudi na območju Lipovec (ob železniški postaji). V  zvezi s prejetim odgovorom 
ministrstva se je občinska  uprava  postavila na stališče, da si je še naprej prizadevati za 
kombinirano izvedbo predmetne ograje med drugim tudi z ne podajo soglasja po končanju del 
v zvezi z rekonstrukcijo železniške progi. 
 
  
Predlogi svetnika Štefana Perše: 
 
Svetnik je dal predlog št. 147, ki je bil  sprejet na Odboru za prostorsko planiranje (sklep) 
in sicer o tem, da se naj opravi sanacija privatnih objektov, ki so bili poškodovani v času 
izgradnje kanalizacije v občini. 
 
Nadalje je imenovani dal predlog št. 148 (, ki je tudi bil sprejet na Odboru za prostorsko 
planiranje) o tem, da se po celotni občini opravi sanacija kanalizacijskih jaškov, ki se 
pogrezajo ter pogrezajočega se asfalta, ki je v garancijskem roku. 
 
Prav tako je  imenovani svetnik predlagal (predlog št. 149), da se  naj opravi analiza oz. 
preizkus kvalitete asfalta v Ižakovcih – cesta po Hrenovicah – od hiš do gostilne Vučko. 
 



Odgovori: 
 
Župan Občine Beltinci  dr. Matej Gomboši je svetniku na sami seji  Občinskega sveta Občine 
Beltinci  (OS) odgovoril, da so predlogi v postopku sanacije ali v planu in ničesar se ne bo 
pustilo v nedokončanem stanju.  
Po vseh zapisnikih so bile opravljene sanacije objektov, ki so v privatni lasti in so bili dejansko 
poškodovani tekom izgradnje kanalizacije.  
Sanacije posedkov v asfaltu in posedenih jaškov še potekajo in se bodo končale v letošnjem 
letu. 
Cesta po Hrenovicah je  po izgradnji kanalizacije  bila asfaltirana v skladu z vsemi predpisi in 
potrjena s strani nadzora. 
 
 
Vprašanje in predlog svetnika Martina Duha: 
 
Svetnik je povedal, da so ga krajani Melinec opozorili glede prispevka za kanalizacijo. 
Postavil je vprašanje št. 187 ali so ugodnosti oz. pomoči deležni le tisti, ki se na novo 
priključijo ali pa tudi tisti, katerim je še kaj ostalo. Menil je, da imajo tisti, ki se bodo na 
novo priključevali nižje zneske kot tisti, ki so se priključevali med prvimi.  
 
Obenem je svetnik še dal predlog št. 150, da se  naj popravi novi asfalt na relaciji Beltinci-
Melinci, ki naj bi na več mestih namreč že odstopal od podlage in naj bi zaradi tega bila 
ogrožena prometna varnost in tudi vibracije bi se naj pojavljale pred potokom Dobel v smeri 
do Beltinec. 
 
Odgovori: 
 

Prispevek za kanalizacijo se po novem obračunava po Odloku o komunalnem prispevku. Vsi 
občani so obravnavani enako. Tematika glede enakopravne obravnave vseh občanov bo, po 
dogovoru in uskladitvi s svetniki občinskega sveta, uvrščena v razpravo in potrjevanje na 
naslednjo sejo občinskega sveta v mesecu juliju.  
 
V zvezi  z obnovo ceste Beltinci-Melinci je bil opravljen skupni ogled s strani predstavnikov 
investitorja, nadzora in izvajalca. Določene pomanjkljivosti so že odpravljene, v prihodnje pa 
sledi še sanacija asfaltne površine, kjer se pojavljajo vibracije. 
 
 
Pobuda in vprašanja svetnika Alojza Forjana: 
 
Svetnik je dal pobudo št. 147 o tem, da naj občina sprejme  oz. pripravi elaborat za sveži 
zrak, ki ga nimamo, saj bi potem imeli občani možnost koriščenja 50 % nepovratnih 
sredstev iz naslova obnovljivih virov energije-vsi tisti, ki nameščajo toplotne črpalke in 
kolektorje.  Sedaj jih, ker nimamo tega dokumenta, lahko koristijo za te namene le 25 %. 
 
Svetnik je županu  postavil tudi  vprašanje št. 188  kako je s  srečanji pevskih zborov, 
katera so se  nekoč izvajala, sedaj pa več ne. 
 
Odgovori: 
 
Ugotovljeno je bilo, da je v zvezi z izvajanjem ukrepov zagotavljanja kakovosti zraka, Vlada 
Republike Slovenije in ne Mestna občina M. Sobota, na podlagi tudi vladine Uredbe o 
kakovosti zunanjega zraka (Ur. list RS št. 9/11) sprejela Odlok o načrtu za kakovost zraka na 
območju Mestne Občine Murska Sobota (Ur. list RS, št. 88/13). Z ozirom na navedene 
ugotovitve ob zaenkrat veljavnih državnih predpisih Občina Beltinci in tudi nekatera druga 
občina sama ne more sprejeti svojega Odloka o načrtu za kakovost zraka, na podlagi katerega 
bi potem prosilci  pri  Eko skladu lahko bili deležni večjega (do 50%) deleža subvencij za 
nakup oz.  vgradnjo toplotnih črpalk in kolektorjev. 
 
Območna izpostava Murska Sobota pokriva ljubiteljske kulturne dejavnosti za dvanajst občin, 



med njimi tudi za Občino Beltinci. Ker Občina Beltinci tudi sofinancira njihovo dejavnost, je 
bilo že v preteklosti dogovorjeno, da bodo v okviru programa JSKD izvedene prireditve z 
domačimi udeleženci in na področju Občine Beltinci, da se ne bodo podvajali stroški. Naša 
društva imajo vsako leto možnost, da se prijavijo na ta srečanja, vabila so vedno posredovana 
na naslov društva. 
 
Pobuda svetnika Jožefa Erjavca: 
 
Svetnik je dal pobudo št. 148, da se naj očisti cesta (makadamska) od mostu na Doblu do 
Dokležovje – kar je 6 m široka površina, vendar tam namreč več ni jarkov oz. so le-ti 
zaraščeni in bi jih bilo potrebno očistiti. 
 
Odgovor: 
 
S predsednikom krajevne skupnosti Lipovci g. Bezjakom je bilo v zvezi s pobudo svetnika 
dogovorjeno, da bodo javni delavci očistili (pokosili travo in odstranili zarast) na javni površini- 
zemljišču, ki je poljska pot, v preostalem pa bo medobčinska inšpektorica Maroševa  lastnikom 
zemljišč, ki mejijo na to poljsko pot izdala opozorila, da naj tudi oni odstranijo morebiti na to 
poljsko pot viseče veje njihovih dreves. 
 
Pobuda in vprašanje svetnika Srečka Horvata: 
 
Svetnik je glede priklopov na kanalizacijsko omrežje dal pobudo 149, da se občani še vedno 
lahko odločijo za plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijo na podlagi sklepa 
občinskega sveta ali na podlagi sedaj  veljavnega odloka o komunalnem prispevku, kar je za 
njih ugodnejše. 
 
Svetnik je tudi postavil vprašanje št. 189, kdaj oz. kateri je torej mejni datum od kdaj 
naprej ni možno  v zvezi z priključitvijo na kanalizacijo plačati priključka za 2.003 EUR (po  
sklepu OS), torej kateri je ta sklep – torej tisti, ki so plačevali pozneje bi morali dobiti 
povrnjen preveč vplačani znesek.  
 
Odgovori:  
 
Tisti, ki so pristopili v času pred veljavnostjo oz. sprejetjem odloka so plačevali znesek 
2.003,00 evre. Ko pa je nastopil trenutek sprejema odloka in ko je le-ta začel veljati pa se ga 
moramo držati tudi mi in obračunavati po njem.  
Takrat, ko se je sprejemalo odlok, so se priključevale le nove hiše, to je bilo vsem jasno, a v 
zadnjih mesecih so se začele priklapljati še tiste starejše (obstoječe) in je prišlo do prvih 
izračunov po novem odloku. Zaradi veliko različnih informacij glede te tematike, bo le to, na 
podlagi dogovora s svetniki, ponovno obravnaval občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
Vprašanje,  predlog in pobudi svetnika Alojza Srake:  
 
 
Svetnika je zanimalo-vprašanje št. 190 kako je z plakatiranjem ob glavnih cestah v občini, 
kdo odgovarja zanje. 
 
Nadalje je svetnik predlagal (predlog št. 150), da se tudi Lipovce vključi v protihrupno 
zadevo.   
 
Tudi on je dal predlog št. 151, da se glede elaborata za čisti zrak povpraša kot se je to  že 
predlagalo.  
 
Dal je še pobudo št. 150, da se čim prej pripravi projekt za ureditev ekoloških otokov 
(ustrezne ograje…) v občini po vaseh kot tudi da se pregleda razdelitev kontejnerjev po 
vaseh. 
 
Odgovori:  



 
Župan je na sami seji svetniku podal odgovor, da je glede plakatiranje ob glavnih cestah 
odgovorna država in ne občina, mi lahko samo opozorimo-ukrepajo pa oni.  To je naknadno 
tudi potrdila medobčinska inšpektorica Maroševa, ki je še iznesla, da bo postavljeno  
vprašanje prenesla  tudi pristojni  državni inšpekciji. 
 
Glede protihrupnih ograj in sistema postavitve teh je podal odgovor prisotnim že  na  sami seji 
občinskega sveta ustno direktor občinske uprave Smodiš, ko je povedal, da je bila protihrupna 
ograja  ob železniški progi v Bratoncih postavljena po projektu in da nima nobene informacije 
da bi bilo kako drugače. Za Lipovce pa je bil dan odgovor, da so toliko odmaknjeni od 
železniške proge, da zaščita  z protihrupno ograjo ne pride v poštev. Lastniki  nekaterih hiš ob 
železniški progi v Lipovcih naj bi  prejeli menjavo (brezplačno) oken. 
  
Glede ekoloških otokov, njihovega števila je župan na seji občinskega sveta povedal, da  če se 
v kateri KS pojavi potreba, ni problema, se jih lahko še doda, vendar pa je župan prosil in 
apeliral na vse, da ko dobijo krajevne skupnosti kakšno prošnjo za posredovanje potreb oz. 
podatkov, naj odreagirajo vse in ne le nekatere kot je to bilo v primeru ekoloških otokov v 
preteklosti. Na to problematiko je občinska uprava izvajalca zbiranja in odvoza odpadkov iz 
Občine Beltinci tudi že opozorila, naslednji teden bo o njej z izvajalcem opravljen skupni 
sestanek oz. razgovor z  namenom najti ustrezne rešitve. Število ekoloških otokov je vskladu z 
uredbo in potrjeno ceno odvozov odpadkov. Povečanje število ekoloških otokov po KS je možno, 
seveda ob dodatnem plačilu  teh odvozovi izvajalcu odpadkov  s teh novih otokov. 
 
Odgovor glede »elaborata za čisti zrak«  je bil dan že pri odgovoru na pobudo svetnika Alojza 
Forjana. 
 
Predlogi svetnika Igorja Adžiča  
 
Svetnik je dal  predlog št. 152, da se iz internega kanala odstrani javni razpis za ime trga.  
 
Dal je tudi predlog št. 153, da bi predlog sofinanciranja športnih društev v delu, ki se 
nanaša na merila (rimska II.) dopolnili v smislu, da posamezna sekcija društva  naj ima vsaj 
75 % članov z  plačano članarino iz naše občine, da bi potem lahko bila upravičena do 
prejema dotacije iz občinskega proračuna. 
 
Dal je predlog 154, da se sestanejo na Odboru za prostorsko planiranje in pregledajo 
vsebino pisma občanke, ki je bilo poslano občinskemu svetu.  
 
V zvezi z Odlokom o komunalnem prispevku je svetnik dal predlog št. 155, da se skliče seja  
in da se tam končno enkrat za vselej zadeve pojasnijo, predložijo zahtevani dokumenti kot 
tudi da se dogovorimo. 
 
Odgovori: 
 
Župan je svetniku na seji odgovoril, da se točno ve, kaj zakoni pravijo glede imen ulic in trgov 
in da zbiranje idej ni bilo v nasprotju z ničemer in je bilo v duhu sodelovanja z občani. 
 
Župan je tudi povedal, da je večna vojna med klubi prisotna ob delitvi sredstev in tudi drugače 
na področju športa v občini že leta in leta-vendar pa o spremembi pravilnika odloča edino le 
občinski svet. Smo pa v preteklosti že spremenili pravilnik za šport, ki je klube, ki imajo igralce 
tudi iz drugih občin, že postavil v slabši finančni položaj. 
 
Župan  je tudi omenil, da gospa, ki je pošiljala svoje vprašanje in opisovala težave članom OS 
v zvezi s svojo parcelo, je na občini dobila kar nekaj pojasnil, vendar pa, tudi ob prisotnosti 
predstavnikov ZEU Murska Sobota, noče sprejeti dejstev. Ker smo uspeli z argumenti ohraniti 
proračunska sredstva na postavki za prostorsko planiranje, je že v izdelavi OPPN za tisti del 
Beltincev, hkrati pa je vložena že vloga za gradbeno dovoljenje za dovozno cesto, kot je bilo 
sprejeto v proračunu. 
 



Glede odloka o komunalnem prispevku je župan na seji  občinskega sveta  pojasnil, da ga 
čudi, da so kar naenkrat spet  kritike in kot da je vse narobe. Odlok je pripravljalo podjetje, ki 
se v te zadeve razume. Odlok je sprejet, veljaven, ne reče pa, da se ga ne bi smelo oz. moglo 
spremeniti, vendar to lahko naredi samo občinski svet. Vemo, da zadeve niso enostavne. 
Poskušamo zadevo urediti tako, da je čim bolj pravična za vse.  
Župan je še  spomnil prisotne na dogodke in aktivnosti kar se je dogajalo okrog sprejema 
omenjenega odloka – do kakšne »vojne« je prišlo med krajevnimi skupnostmi (vsaka je imela 
svoje predloge, svoja prepričanja), to so namreč gola politična dejstva in rezultat je odlok 
takšen kot ga imamo.  
 
Župan Občine Beltinci je skupaj z občinsko upravo problematiko odmere komunalnega 
prispevka predstavil članom občinskega sveta Občine Beltinci dne 20.06.2014. Predvsem je 
bila na tem sestanku iznesena problematika pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev 
obstoječih stanovanjskih objektov na  javno kanalizacijo.  
 
Z obzirom na obstoj  sklepa Občinskega sveta Občine Beltinci iz leta 2006 o višini  cene 
priključka za priklop na javno kanalizacijo (2.000,00 EUR) in veljavnega odloka o komunalnem  
prispevku v Občini Beltinci, je bilo na skupnem sestanku občinske uprave in občinskih 
svetnikov izoblikovano stališče, da naj občinska uprava Občine Beltinci pripravi rešitev skozi 
spremembe oz. dopolnitve odloka o komunalnem prispevku, ki bo v tem, da višina cene za 
priključek obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo ostane za vsa 
gospodinjstva enotna in sicer 2.003,00 Eur. 
 
Letni program športa Občine Beltinci za leto 2014 je bil sprejet na 30. redni seji občinskega 
sveta dne 08.05.2014 in sicer na predlog Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti. Odbor na predlagano razdelitev finančnih sredstev šprtnim društvom in 
klubom v letu 2014 ni imel pripomb.  Pri pripravi  letnega  programa športa so bili upoštevani 
pogoji in  merila iz sedaj veljavnega Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov 
športa v Občini Beltinci (Ur. list RS, št. 30/12). Pri tem velja poudariti, da je pogoj za dodelitev 
finančnih sredstev iz proračuna Občine Beltinci med drugi tudi ta, da mora  upravičenec imeti 
sedež na območju Občine Beltinci in da se delež sofinanciranja zmanjša za 1/2 tistim 
upravičencem, ki vključujejo manj kot 50% udeležencev programa-občank/ov Občine Beltinci 
(odgovor pripravil Smodiš ob konzultacijo s Trstenjak). 
 
Med tem je tudi na podlagi prejetih ponudb za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega 
načrta-OPPN-ja Beltinci za »Ogradi« bila z izbranim izvajalcem podpisana pogodba za izdelavo 
le tega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), na podlagi katerega bo mogoče 
formalno pravno  prostorsko urediti  območje, v katerem namerava graditi novi stanovanjski 
objekt  občanka, ki je poslala pismo z omenjeno problematiko občinskim svetnikom. Obenem je 
za omenjeno območje naselja na pristojni upravni enoti MS vložena vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja za novo ulico s pločniki. 
 
 
Predlog svetnika Štefana Perše  
 
Svetnik je predlagal predlog št. 156 (v zvezi z predlogom Martina Duha za Melince -
pločnik), kar je svetnik Martin Duh   predlagal,  da se bo poskušalo v rebalansu urediti. 
 
Odgovor: 
 
V kolikor bodo sredstva dopuščala se predlog evidentira za rebalans proračuna Občine 
Beltinci za leto 2014 oz. proračuna občine za leto 2015. 
 
Predlog svetnica Genevefe Virag  
 
Svetnico je zanimalo koliko ljudi je zaposleno preko programa javnih del v Beltinci, kritična 
je namreč bila zaradi tega, ker je bila v parku nepokošena trava in je podala predlog 157, 
da se naj trava v parku redno in sproti kosi. 
 



Odgovor: 
 
Trava v beltinskem parku se kosi periodično. Košnja se je vršila spet ravno po sami seji. Tudi 
v bodoče bo tako, da bo oz. mora biti center Beltinec (okolica občinske zgradbe, gradu),… 
najprej pokošena in urejena. Je pa res pri tem, da je javnih površin, ki se kosijo precej in da 
javnim delavcem precej časa jemlje postavljanje in pospravljanje občinskega šotora ob raznih 
prireditvah po občini. 
 
Predlogi svetnika Slavka Petka 
 
Svetnik  je dal predlog za to, da se naj na naslednjo sejo občinskega sveta da v obravnavo 
Pravilnik  o spremembi pravilnika o stimuliranju študentov. 
 
Nadalje je dal  (predlog 159), da se naj na sejo občinskega sveta uvrsti točka:  prošnja Sveta 
staršev Vrtca Beltinci za subvencioniranje cene programov vrtca. Prisotne  je seznanil, da je 
bila na odbor  za negospodarstvo podana prošnja za subvencioniranje cene vrtca. Na seji je 
bil prisoten tudi predstavnik sveta staršev, ki je pobudo predstavil. 
 
Odgovori: 
 
Župan je svetniku na seji OS odgovoril,  da se bo imenovalo delovno skupino in se bo skupaj 
pregledalo ta predlog sveta staršev. Prav tako pa se bo po sosednjih občinah preverilo kako je 
pri njih.  
 
Odgovore zbral:       
   
                                                                                                           Župan Občine Beltinci 
Direktor občinske uprave                                                                    dr. Matej Gomboši 
Venčeslav Smodiš  


