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Vprašanje in pobuda  svetnika SLAVKA PETKA: 

 

Svetnik je postavil vprašanje št. 97 kako je z odstranjevanjem ambrozije ob cestah? Na 
nekaterih delih je namreč zelo visoka in bi jo bilo treba še pred cvetenjem odstraniti in s tem 
preprečiti težke alergijske reakcije nekaterih ljudi. 
 

Župan mu je na seji občinskega sveta odgovoril, da sta tako Občina Beltinci kot tudi Cestno 
podjetje že pričela s košnjo ambrozije, tako da bo čim prej odstranjena (na zemljiščih-ob 
cestni svet, ki so v občinski ali državni lasti). 
 

Svetnik je še podal  pobudo št. 142, da bi bilo potrebno merila za dodeljevanje dotacij 
društvom še bolj poenostaviti, saj so preveč razširjena, kar se je najbolj pokazalo ob samem 
ocenjevanju posameznih komisij. Odbori so sicer res obravnavali in potrdili vse pravilnike a 
časa za natančnejšo obravnavo pa ni bilo dovolj. 
 

Zahvalil se je še organizatorju Mednarodnega folklornega festivala KUD Beltinci za dobro 
izpeljano prireditev ter krajevnim skupnostim za sodelovanje na njej. Okaral pa je župana, da 
se prireditve ni udeležil oz. je bil na njej prisoten samo v soboto, pa še to po predhodnem 
klicu predsednice KUDa. Na tak način je kar nekaj povabljenih gostov ostalo brez njegovega 
sprejema, kar se za župana ne spodobi. Vprašal je, zakaj občina namenja mesečno 480 EUR 
podjetju, ki naj bi skrbelo za boljši ugled občine, če se župan potem tako pomembnega 
dogodka v občini ne udeleži. Kar se elektrifikacije festivala tiče, pa želi, da se podjetju, ki je 
izvedlo storitev, iz občinskega proračuna tudi izvrši plačilo, saj so svetniki tam potrdili enak 
obseg sredstev za prireditve za tekoče leto, kot je bil v preteklem letu in bi tako za ta namen 
morala obstajati sredstva. 
 

Župan je na seji občinskega sveta podal svetniku odgovor, da kar se tiče pravilnikov za 
dodeljevanje dotacij društvom se ne strinja, da ni bilo dovolj časa, saj so bili pravilniki v javni 
obravnavi skorajda dva meseca. So pa še možne izboljšave, saj smo računali na to, da se bodo 
pomanjkljivosti pokazale po izvedbi ocenjevanj. Kar pa se tiče folklornega festivala, pa je 
dejal, da je bil župan na njem prisoten ob otvoritvi v četrtek in cel večer v soboto z ministrico. 
Seveda ne drži trditev, da samo zaradi klica predsednice KUD-a. Omenjena je le sporočila 



2 

 

županu kdaj  bo ministrica prispela, ker je bil Kud koordinator obiska ministrice. Kud je pa 
slabo skoordiniral prihod ministrice saj ni ustrezno dogovoril lokacijo sprejema in je tako 
prišlo do tega da ministrica ni vedela kje natančno že čakajo župan in svetniki na njo.  
 

Glede stroškov festivala pa je župan dejal, da je občina pokrila že zelo dosti stroškov za 
festival. Plačali smo varnost, vso porabljeno elektriko, Kud dobi brezplačno občinski šotor in 
prostor v parku, kjer še zaračunava vstopnino in izobeša lastne sponzorje, javni delavci kar 
nekaj tednov pripravljajo za njih vse v parku. Nenazadnje dobi Kud Beltinci poleg vsega 
naštetega še dodatno 11.000 EUR za svoje delovanje in festival iz občinskega proračuna. 
Ostala kulturna društva, ki tudi delujejo na državnem in mednarodnem nivoju, dobijo tudi 10 
x manj sredstev. Po kontroli proračuna se je ugotovilo pomanjkanje sredstev na postavki 
prireditve, zato je župan o tem vnaprej obvestil Kud kot organizatorja. Račun za postavite 
električnih kablov in ozvočenja tako občina več ni mogla plačati. Ker želimo enakopravnost 
med krajevnimi skupnosti pričakujemo, da bo tako kot vse ostale krajevne skupnosti, tudi 
Krajevna skupnost Beltinci vsaj v tem majhnem delu pokazala svojo podporo festivalu, ki se 
odvija na njenem področju. 
 

 

Vprašanje  in pobuda svetnice GENOVEFE VIRAG: 

 

Svetnica je postavila je vprašanje št. 98 in sicer o tem, da naj se komunalni prispevek za 
objekte, ki so v lasti občine ali KS krije iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna, saj 
bodo drugače društva imela velike težave pri plačevanju tako visokih zneskov prispevka. V 
tem primeru tudi prosi za povrnitev zneska komunalnega prispevka v višini 4.500 EUR, ki ga 
je plačalo TD Bratonci za namen izgradnje »Turistična hišica v Bratoncih«. Pohvalila je delo 
g. Cirila Frasa iz Bratoncev pri izgradnji kanalizacije v Bratoncih. 
 

Župan je svetnici na seji odgovoril, da imajo svetniki glede komunalnega prispevka možnost, 
da spremenijo odlok, v tej zvezi je besedo dal tudi v.d. direktorju občinske uprave Venčeslavu 
Smodišu. Le-ta je povedal, da v obstoječem odloku ni dopustna možnost oprostitve plačila 
komunalnega prispevka za ta namen (objekt za potrebe turizma), da pa res obstaja možnost 
spremembe odloka, kar pa se bo preučilo. S tem, da pa tudi če pride do spremembe odloka, pa 
ta ne bo mogel veljati za nazaj. Svetnica Virag je  replicirala, da so že ob začetku projekta 
želeli, da bi pri projektu sodelovala tudi občina in jim tako že takrat ne bi bilo potrebno 
plačati komunalnega prispevka. Razočarana je nad slabim svetovanjem občine. V tej zvezi ji 
je  Smodiš odgovoril, da občina nima podeljene stavbne pravice, saj jo ima TD Bratonci in 
občina kot taka v tem primeru tudi ni mogla nastopati kot investitor.  Po veljavnem odloku 
TD Bratonci torej ni bilo mogoče oprostiti plačila  komunalnega prispevka. Župan je še 
svetnici Virag dejal, da bo projektna pisarna na občini tudi TD-ju Bratonci pomagala s 
pripravo prijavne dokumentacije na ustrezen razpis kot to dela že za druge projekte po občini. 
 

Svetnica je tudi dala pobudo št.143, da z ozirom na to, ker pri ocenjevanju turističnih 
programov in projektov društev ni bilo točkovnika za določen projekt, zato prosi, da se to 
dopolni.  
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 Kar se tiče točkovnika pri ocenjevanju turističnih društev je župan poudaril, da komisija pač 
mora spoštovati veljaven pravilnik.  
 

 

Predloga svetnika ŠTEFANA ŽIŽKA 

 

Svetnik je repliciral na temo komunalnega prispevka. Predlagal je (predlog št. 95), da se odlok 
res spremeni tako, da se ukine plačevanje komunalnega prispevka za krajevne skupnosti in 
društva. TD Bratonci pa predlaga (predlog št. 96), da naj napišejo vlogo in se bo poiskal 
način, da se jim bo plačani komunalni prispevek lahko kompenziral.  
 

Predlog svetnika je bil upoštevan in tako je v obravnavo in sprejem na 19. redno sejo 
občinskega sveta podan predlog sprememb in dopolnitev odloka o komunalnem prispevku, ki 
predvideva širši krog objektov splošnega družbenega pomena ( objekti za potrebe turizma, 
kulture, športa,..), za katere se komunalni prispevek ne plačuje. Vrnitve že plačanega 
komunalnega prispevka predlagani spremenjeni in dopolnjeni odlok ne predvideva, ker po 
zakonu ni mogoča retrogradna sprejetega veljavnost predpisa, obstoji pa drug način, na 
podlagi katerega je mogoče urediti  nastalo problematiko in se bo v danem primeru to tudi 
poskušalo realizirati. 
 

 

Predlog svetnika MARJANA BALAŽICA: 

 

Svetnik se je strinjal  s svetnikom Petkom o nevarnostih ambrozije, kljub temu pa je menil, da 
ljudje še vseeno niso dovolj obveščeni o tem in predlagal (predlog št. 97), da se opozorila, ki 
se nahajajo na spletni strani, naj objavijo tudi na internem kanalu televizije. 
 

Župan se strinjal o pomembnosti osveščenosti in informiranja ljudi, zato je na seji sveta 
povedal, da  se bo opozorilo ustrezno objavilo tudi na interni kabelski televiziji. 
 

Obvestilo o škodljivosti ambrozije je bilo med tem (kot že večkrat prej) objavljeno tudi na 
interni kabelski televiziji. Pri tem velja omeniti, da je nujno, da se spremeni osveščenost ljudi, 
predvsem lastnikov oz. obdelovalcev kmetijskih zemljišč, da le ti (s škropljenjem oz. košnjo) 
pravočasno zatrejo rast in širjenje ambrozije. Vsekakor pa bo v danem primeru tudi več 
aktivnosti morala izvesti državna kmetijska inšpekcija, v katere pristojnost spada v danem 
primeru inšpekcijski nadzor.  
 

Pobuda svetnika MARTINA DUHA: 

Želi opozoriti na nevarnost v zvezi s poplavami reke Mure oz. na manjkajoči del nasipa med 
Melinci in Ižakovci. Aktivnosti v tej smeri so se sicer že prej izvajale, do nekih konkretnih 
realizacij pa ni prišlo. Zato je prosil (pobuda št. 144) občinsko upravo, da izvede nove 
aktivnosti v zvezi s tem, da bo prišlo do nekih konkretnih rezultatov. Naj se povečajo pritiski 
na ustrezna ministrstva, hkrati pa naj občinska uprava predloži neke dokumente, kaj se je 
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skozi leta že naredilo v tej zvezi, kateri dokumenti so se predložili državnim organom v zvezi 
s tem.  
 

Župan je na seji sveta povedal, da se tudi sam zaveda nevarnosti reke, zato je tudi sam že 
urgiral na ministrstvo v zvezi s tem. Zadnja aktivnost vlade na tem področju je sklic javne 
razprave o področjih poplavne ogroženosti, v katero se bomo vključili tudi sami.  
 

Ministrstvu za okolje in kmetijstvo je med tem tudi že bila ponovno posredovana zahteva za 
dokončanje sanacije in izgradnjo manjkajočega dela visokovodnega nasipa ob reki Muri med 
Ižakovci in Melinci in za sestanek v zvezi z navedeno problematiko. 
 

Vprašanje in predlog svetnika BOJANA ŽERDINA:   
      
Svetnik je postavil vprašanje št. 99: Kako je s projekti za kolesarsko stezo med Lipo in 
Gomilicami? Poudaril je  pomembnost te kolesarske steze za krajane Lipe, ki imajo župnijo v 
Turnišču kot tudi za turiste.  
 

Župan je svetniku povedal, da se projektiranje kolesarske steze zaključuje, v to projektiranje 
pa je vključeno tudi projektiranje ceste skozi Lipo, ki je v zelo slabem stanju kot tudi pločniki 
in avtobusna postaja. Ker pa je to državna cesta, je tu birokracija toliko zahtevnejša in 
posledično daljša.  
 

Svetnik je dodal še predlog št. 98, da bi se opozorila glede ambrozije, ki so objavljena na 
spletni strani v tiskani obliki poslala vsem gospodinjstvom v občini, saj bi na ta način zares 
maksimirali obveščenost ljudi o njenih nevarnostih.  
 

Z ozirom na to, ker so bile  površine, zaraščene z ambrozijo v tem jesenskem času v glavnem 
že pokošene, se gospodinjstva o nevarnosti in škodljivosti ambrozije niso dodatno obveščala s 
pisnimi obvestili. Bo pa tovrstna akcija speljana drugo leto in to v času, prej preden bo prišlo 
do  razraščanja in cvetenja ambrozije. 
 

Pobudi in predlog Svetnik ŠTEFANA PERŠA: 

 

Svetnik je dal  pobudo št. 145, naj občinska uprava v zvezi z ambrozijo vključi kmetijsko 
inšpekcijo in Zavod za zdravstveno varstvo. Kar se tiče poplavnih nasipov, dodaja na že prej 
povedano, da je potrebno učvrstiti celotni nasip od Dokležovja do Melincev. Zato je dal 
pobudo št. 146, da naj Ministrstvo za okolje pohiti z dograditvijo, razširitvijo in učvrstitvijo 
nasipa. Prav tako je podal predlog št. 99, da naj se v Odlok o komunalnem prispevku doda 
člen, ki bo oprostil navedenega plačila društva v Občini Beltinci.     
 

Ker sta pobudi in predlog svetnika identični kot so pobude in predlogi drugih svetnikov, v 
danem primeru ne gre ponovno navajati enakih odgovorov. Omeniti je le potrebno, da se bo 
poskušalo pri Ministrstvu za okolje in kmetijstvo  doseči tudi to, da  čim prej pride do 
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skupnega sestanka med občino in ministrstvom o pereči problematiki (med drugim tudi 
nedokončani visokovodni obrambni nasip). 
 

Vprašanja svetnika ALOJZA LADISLAVA HORVATA: 

 

Svetnik je postavil  vprašanje št. 100, kako je možno, da je bilo v četrtek dopoldne v časopisu 
Vestnik že objavljeno, da občina nima denarja za plačilo elektrike folklornega festivala, če pa 
je komisija za dodeljevanje dotacij kulturnim društvom zasedala komaj v četrtek popoldne.  
 

Župan mu je na seji sveta odgovoril, da sam nima vpliva na to, kaj je bilo objavljeno v 
Vestniku. Je pa ob tem poudaril, da je komisija dodelila KUDu Beltinci velik del vseh 
sredstev, ki so bila na razpolago za sofinanciranje vseh kulturnih društev in s tem ponovno 
poudaril pripravljenost občine za pomoč pri organizaciji festivala. 
 

Svetnik  Horvat je v nadaljevanju postavil še vprašanje št. 101 glede sredstev, ki jih je Občina 
Beltinci namenila Zdravstvenemu domu Murska Sobota, zdaj pa ni nobene povratne 
informacije o trenutnem finančnem stanju te institucije. 
 

Župan mu je odgovoril, da je za tovrstno kontrolo imenovana posebna komisija ampak nekih 
njenih ugotovitev še ni. 
 

Svetnik je še vprašal (vprašanje št. 102) ali je direktorica Žižek Sapač obvestila Občino 
Beltinci, da hoče izstopiti iz zdravstvenih zavodov. 
 

 Župan mu je odgovoril, da tovrstne informacije ni prejel. 
 

 

Vprašanje svetnika ALOJZA FORJANA: 

 

Svetnik je postavil vprašanje št. 103, kako je s preplastitvijo kolesarske steze na Melincih in 
pojasnilo v zvezi z vodovodnimi merilci. Ponekod imajo zmontirana dva vodovodna merilca, 
drugi bi naj bil za živino in ostale živali in oproščen plačila takse. Več ljudi pa ga je že 
opozorilo, da če na tem drugem merilcu ne porabijo več kot 10m3 vode, jih stane skorajda več 
kot če bi morali plačati takso, saj si na tem merilcu občina zaračunava vzdrževanje. Opozoril 
je na nesmotrnost stroškov takega vzdrževanja, saj ga popisovalec popiše istočasno ob 
popisovanju prvega merilca, drugega vzdrževanja pa tu ne vidi. 
 

Župan mu je odgovoril, da je projektiranje kolesarske steze skozi Melince v zaključni fazi kot 
del kolesarske steze ki bo potekala od začetka meje občine v Dokležovju do konca meje v 
Melincih. Če pa rabi še dodatna pojasnila v zvezi z vodovodnimi merilci, pa naj se obrne na 
Komuno Beltinci d.o.o., kjer mu bodo vse pojasnili.  
 

Na temo vodovodnih merilcev se je oglasil še v.d. direktor OU Smodiš in povedal, da se za 
drugi vodovodni merilec taksa ne plačuje, plača pa se vzdrževanje. Ceno vzdrževanja 
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merilcev določa Nadzorni svet Komune Beltinci in da se je v tej zvezi potrebno obrniti na 
njih. Svetnik Forjan mu je repliciral, da je sam povedal ravno tako, ampak da ne vidi 
smiselnosti plačevanja vzdrževanja drugega merilca. 
 

 

Pobuda in vprašanje  svetnika JOŽEFA FERČAKA:  
 

Glede ceste med Lipo in Gomilicami je svetnik  povedal, da bi občina morala izdelati finančni 
plan glede odvodnjavanja in pločnikov, sredstva pa predvideti v proračunu. Da verjetno ni 
največji problem, da projektiranje še ni zaključeno ampak to, da trenutno teh sredstev ni na 
razpolago. Zato  je dal pobudo št. 147, da naj se to čim prej uredi, da se bo lahko cesta tudi v 
naslednjem letu primerno uredila. Strinjal se je z ostalimi svetniki glede rešitve poplavnih 
nevarnosti reke Mure in poudaril, da se zadeve verjetno ne bodo začele hitreje odvijati, če ne 
bomo v občini in pokrajini agresivneje izvajali ustreznih akcij v tej smeri. Opozoril  pa  je na 
prepustna vratca na nasipih, ki smo jih l. 2005 »zabüjrali« z vrečami peska in so do danes 
ostale v takem stanju, nihče jih sproti ne pregleduje in obnavlja.  
 

Župan mu je na seji podal odgovor glede ceste Lipa Gomilice, da je to državni projekt, da je 
potrebno projektne načrte dati na ministrstvo v recenzijo in potrditev ter je šele potem  
miselno načrtovati finančna sredstva z naše strani. Je pa državna birokracija tista, ki zadevo 
zelo upočasnjuje. Kar se tiče poplav reke Mure, si je zadevo ob zadnjih poplavah tudi sam 
ogledal na terenu in se povsem strinja, da je potrebno sprotno in učinkovito vzdrževanje, zato 
bomo na ustrezne inštitucije tudi apelirali v zvezi s tem. 
 

Svetnik je tudi podal je vprašanje št. 104 glede projekta, v katerem je zajeta tudi ureditev 
ceste Pinkava med Gančani in Lipo, kako daleč so aktivnosti v zvezi s tem.  
 

Župan je svetniku povedal, da se pri projektu, kjer je zajeta ureditev omenjene ceste Pinkava 
še čaka na odgovor ministrstva, kateri so tisti projekti, ki so prioritetni pri prijavi na razpis 
regij, kamor se bomo prijavili s tem našim projektom.  
 

 

Vprašanje in pobuda svetnika Svetnik ŠTEFANA ŽIŽKA: 

 

Svetnik je imel vprašanje št. 105 glede novih stolov na tribunah stadiona v Beltincih. 
Zanimalo  ga je, ali je bila občina plačnik te investicije. Ostale krajevne skupnosti naj bi 
namreč vse bile na nek način upravičene do povrnitve dela stroškov za vzdrževanje športnih 
objektov. 
 

Župan je svetniku na seji  odgovoril, da je bilo potrebno zaradi zahtev tekmovanj v višjih 
ligah in evropskih tekmovanjih, kamor sta se uvrstila ženski in moški nogometni klub, 
posodobiti določene stvari. Občina je to izvedla tudi, ker je to športni objekt, ki je v njeni 
lasti.  
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Svetnik je  tudi dal pobudo št. 148, da se naj  v naslednjem letu zopet izvede razpis za 
sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v občini, tako kot je bil tudi v lanskem letu. 
 

Župan je  svetniku povedal, da  kar se tiče razpisa za vzdrževanje športnih objektov je to 
predmet razmisleka za naprej, saj so se pri prejšnjem razpisu namreč pojavili določeni 
pomisleki o njegovi smotrnosti, zato ga v letošnjem letu ni bilo.  
 

 

Predlog svetnika SREČKA HORVATA: 

 

Svetnik je podal predlog št. 100 glede odvoza fekalij v vaseh, kjer še ni kanalizacije. V 
Dokležovju bo eno glavnih črpališč za Pomurski vodovod in glede na to, da ljudje plačujejo 
takso za obremenjevanje voda, prav tako pa imajo tudi probleme z nastalimi fekalijami, 
katerih odvoz je tudi treba plačati, predlaga, da te stroške, dokler ne bo delovala kanalizacija, 
plača Občina Beltinci iz postavke za obremenjevanje voda. Prosi, da se o tej zadevi čim prej 
razmisli.  
 

Župan je svetniku na seji odgovoril, da globalno želimo to stvar urediti s čimprejšnjo 
izgradnjo čistilne naprave in s tem začetka obratovanja kanalizacije, do tedaj pa bomo ta 
predlog vzeli na znanje in ga preučili.   
 

Beltinci, 24.09.2012 

 

 

Odgovore na pobude, vprašanja in predloge                                                                       Župan 

 zbral-povzel:                                                                                                  dr. Matej Gomboši 
 

v.d. direktor občinske uprave 

Venčeslav Smodiš 

 


