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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DANE NA 21. REDNI SEJI 
OBČINSKEGA SVETA , DNE 20.12.2012 
 
Vprašanje svetnika Duh Martina: 
 
Vprašanje št. 128; Svetnik je na seji zastavil vprašanje, ker ga zanima, kako je s 
kanalizacijskim vodom na Melincih. Opaža, da izvajalec ne vgrajuje tistih sestavnih delov, kot 
so bili predvideni v razpisu in cevi že začnejo na določenih mestih puščati. Občina bi morala 
od izvajalca zahtevati poročilo na celotni trasi izgradnje kanalizacije na Melincih od prve 
hišne številke do hišne številke 150 na Glavni ulici, da se bo videlo, koliko je bilo 
poškodovanih cevi. Boji se, da bodo potem plačniki storitev – občani tisti, ki bodo na 
slabšem, ker se bodo stroški povečevali, saj bo cena vode na kubik potem bistveno dražja.  
 
Odgovor: Na kanalizaciji in ČN se vgrajuje izključno material in oprema iz popisov del. To 
potrjuje tudi kontrola s strani MKO kot sofinancerskega organa pri tej operaciji, ki je bila 
opravljena v mesecu novembru 2012 in iz katerega poročila je razvidno, da pri gradnji ni 
odstopanj in da gradnja poteka v skladu s popisi del. Meritve vodotesnosti se izvajajo po 
celotni trasi kanalizacije v vseh naseljih. Vzporedno se izvajajo tudi ostala dela, ki jih je treba 
še urediti. Vse napake, ki so bile in še bodo ugotovljene, bo izvajalec saniral in o tem na 
koncu pripravil poročilo. Po pregledu poročila bo s strani nadzora in investitorja opravljen 
kvalitetni pregled, tudi v prisotnosti izvajalca, kjer se bo dejansko ugotavljalo ali je v primeru 
sanacije le-ta pravilno izvedena. V primeru, da bodo ugotovljene kakršnekoli pomanjkljivosti 
oz. napake pa bodo le-te pred samim zagonom celotnega sistema in pred tehničnim pregledom 
vsekakor odpravljene. V nobenem primeru pa se stroški na račun občanov in tudi investitorja 
ne bodo povečali. 
 
Vprašanje, pobuda in predlog svetnice Virag Genovefe: 
 
Vprašanje št. 129; Svetnica je uvodoma zastavila vprašanje glede elektorjev za volitve v 
državni svet. Občina Beltinci je podprla kandidata mag. Boštjana Zvera, ki pa na volitvah s 
strani elektorjev ni dobil niti enega glasu (tudi ne od naših dveh predstavnikov, ki ju je izvolil 
občinski svet). Ali se tako razume demokracija in ali je to naša etika.  
 
Odgovor: Zadeva je izven pristojnosti župana ali občinske uprave. Zakonodaja določa potek 
volitev v Državni svet in tudi naloge in odgovornosti elektorjev.  
 
Pobuda št. 157; V nadaljevanju je svetnica podala pobudo, da naj občinski svet v proračunu 
za 2013 nameni sredstva za turistično hišo, ki jo gradijo v Bratoncih. Sami so se namreč 
odpovedali prijavi na razpis, saj se je ugotovilo, da projekt lažje izvedejo nekako v lastni 
režiji. Ta manjša potrebna sredstva sedaj omogočajo, da bi se lahko hiša zgradila do 
predzaključne faze. 
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Odgovor: V predlogu proračuna Občine Beltinci za prvo obravnavo je župan uvrstil tudi 
sredstva za sofinanciranje izgradnje turistične hiške v Bratoncih, in sicer v višini 20.000,00 
EUR. 
 
Predlog št. 117; Za zaključek je svetnica podala predlog, da se pogostitve v kulturni avli ob 
priliki občinskih proslav ukinejo, razen ob občinskem prazniku (pogosti se naj le 
nastopajoče), razlika pa se naj nameni za malice otrokom v osnovni šoli. 
 
Odgovor: Pri občinskih prireditvah oz. pogostitvah ima tudi občina namen varčevati. 
 
Predlog svetnika Balažic Marjana; 
 
Svetnik je na seji podal predlog glede sej odborov, saj se na sejah srečujejo z razno raznimi 
problemi in postavljajo vprašanja in bi bilo dobro, če bi se tudi na vprašanja odborov in 
komisij s strani občinske uprave pripravili odgovori nanje.  
 
Odgovor: Posamezni javni uslužbenci v občinski upravi so bili zadolženi za koordinacijo 
priprave odgovorov na zastavljena vprašanja, predloge in pobude članov delovnih teles in 
drugih organov občine in za  koordinacijo v zvezi z realizacijo sprejetih sklepov teh organov. 
Odgovori bodo posredovani članom delovnih teles  in organov občine najpozneje do 
naslednje seje delovnega telesa. 
 
Pobuda svetnika Forjan Alojza 
 
Pobuda št. 158; Svetnik se je uvodoma zahvalil za izvedbo kolesarske steze proti Melincem, 
saj so na to dolgo čakali in so srečni, da je ta povezava z Beltinci tudi sedaj končno 
vzpostavljena. Vendar ga moti, da je v enem kilometru toliko prehodov s kolesarske na cesto. 
Na podlagi navedenega je svetnik podal pobudo, da naj se sedaj, ko so še stroji na terenu oz. 
na stezi, popravi raje tisti zavoj, da bi se ga razširilo, saj bi to predstavljalo sedaj bistveno 
manjši strošek kot pozneje. Naj se glede teh prehodov preveri, če jih je res potrebno na eni 
kolesarski stezi imeti toliko. 
 
Odgovor: Kolesarska steza je zgrajena v skladu s projekti. Večje število prehodov na tem 
območju je posledica tega, da ti travniki in gozdovi nimajo druge dostopne poti (ob Doblu ni 
poti), poleg tega so bili prehodi na istih mestih (lastniki so to zahtevali pred podpisom 
soglasij), vendar niso bili tako izraziti kot sedaj, ko se je uredil tudi obcestni jarek. V primeru 
manjšega števila prehodov bi lastniki najverjetneje uporabljali stezo za dovoz do parcel, kar bi 
lahko zelo hitro uničilo stezo, poleg tega pa traktorji ne smejo na stezo (varnostne zahteve). 
Zavoj za Melince smo že večkrat pojasnili, da je bil narejen v skladu s projektom in je bil 
namenjen umiritvi prometa in varnosti (kar je bila zahteva). 
 
 
Predlog svetnika Adžič Igorja 
 
Predlog št. 118; Svetnik je na seji izrazil svoje razmišljanje glede športne zveze in povedal, da 
če bo najti politično podporo, razmišlja v smeri ukinitve le-te in doregistracije ZKT Beltinci, 
saj meni, da občani večinoma ne vedo, kaj vse dela športna zveza, dobiva pa sredstva iz 
proračuna. V preteklosti je bilo kar nekaj neprijetnih zadev glede finančnega poslovanja in bi 
bilo primerno, da se občinski svet seznani s to zgodbo in se naj zadeva racionalizira in se 
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enostavno vodil preko zavoda.  
 
Odgovor: Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na seji odgovoril, da je Športna zveza 
povezovalka, ki združuje društva. Res je, da niso bile v preteklosti pozitivne zgodbe, vendar 
pa so se z vodstvom že pogovorili in dogovor je, da se manjkajoča sredstva vrnejo in je tako 
zgodba izpred časa tudi zaključena. Občinska uprava si je v več občinah in z več upravljavci 
športnih objektov ogledala prakse po Sloveniji. Za občino naše velikosti smo videli, da 
upravljanje športa lahko deluje brez dodatnih zavodov in zaposlitev. Znotraj občinske uprave 
je že zadolžena oseba, ki bo peljala te stvari v z zvezi s športom. Svojo vlogo pri tem ima tudi 
Športna zveza. 
 
Vprašanja in predlogi svetnika Sraka Alojza 
 
Svetnik je uvodoma ponovno spomnil na vprašanje s prejšnje seje glede državne ceste 
Beltinci-Rakičan. Svoje vprašanje je tokrat se razširil, saj se je po njegovem mnenju potrebno 
povezati z ministrstvom in jim zastaviti vprašanje glede adaptacije vseh cest, ki so državnega 
značaja – njegovo vprašanje se v tem primeru nanaša na cesto ki gre skozi Beltince. 
 
Odgovor: Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na seji povedal, da si generalno želimo, da bi 
prišlo do sanacije državne ceste, vemo pa, da je denarja vedno manj tudi na državnem nivoju. 
Državna cestišča ki so bila urejena: Beltinci-Gančani-Renkovci, del od Lipe proti Gomilicam. 
Za regionalno cesto G1/3 in za državno cesto skozi Lipo si želimo in prizadevamo, da se ju 
čim prej uvrsti v plan realizacije na državnem nivoju. 
 
Svetnik je v nadaljevanju tudi ponovno zastavil vprašanje, kako daleč je z optičnimi kabli za 
povezavo računalniške in druge opreme – optika, ki se lahko vgrajuje po vaseh, sedaj ko se 
gradi kanalizacija v občini bi bila izvedba lažja. Nek ponudnik tudi oglašuje brezžični 
internet. 
 
Odgovor:  Vsi upravljavci oz. lastniki infrastrukture so bili pozvani, da hkrati polagajo svoje 
linije ob izkopavanju kanalizacije. Na ta način se je tudi delalo. Glede izbire operaterjev 
interneta, je teh kar nekaj in občani se sami odločajo katerega bodo izbrali. 
 
V nadaljevanju je svetnik predlagal, da se naredi do marca 2013 pregled vlaganj iz takih in 
drugih virov (za zadnjih pet let na občini) in tako bosta občina in občinski svet  imela merilo, 
na podlagi katerega se bo potem lažje presojalo in dajalo prioriteto določenim projektom in se 
bo na ta način vzpostavila večja racionalnost in pravičnost ter se bo omogočil enakomeren 
razvoj vseh vasi v občini.  
 
Odgovor: Glede priprave pregleda vlaganj je župan na seji dal odgovor, da vsako vlaganje 
mora iti tudi skozi pripravo dokumentacije, ki potem pride na občinski svet. Projektna pisarna 
sodeluje s vsemi krajevnimi skupnostmi in vsem se želi pomagati ob uresničitvi idej. Dejstvo 
je, da so nekatere krajevne skupnosti bolj aktivne kot druge.  
Nekaterim je občina že pomagala pri izvedbi projektov, z nekaterimi se še dogovarjamo in 
pripravljamo dokumentacijo. Želimo si, da bi bili projekti, ki bodo pravočasno pripravljeni in 
bodo imeli možnosti za pridobitev državnih ali evropskih sredstev, tudi potrjeni na občinskem 
svetu. 
 
Svetnik je za zaključek še povedal svoje stališče glede protihrupne zaščite za novogradnje ob 
železnici. Bistvena razlika je namreč če v projektu piše da gre za rekonstrukcijo železnice, saj 
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so potem nižji varnostni standardi kot pa če gre za novogradnjo. Boji se, da gre pri tem za 
zavajanje in bodo ob železnici živeči občani še naprej morali prenašati hrup. Tudi glede 
ozelenitve ob avtocesti je že večkrat govoril na seji, zanima ga, kako je bilo izvršeno oz. 
planirano, da se to že enkrat dokončno uredi. 
 
Odgovor: Po neuradnih ustnih informacijah s strani  pristojne državne  okoljske inšpekcije  so 
v skladu z veljavnimi predpisi pri novogradnji železniške proge pogoji o potrebnosti  
protihrupnih ograj oz. zaščiti pred hrupom enaki kot pri rekonstrukciji oz. adaptaciji le te.    
Zasaditev  dreves ob avtocesti v katastrski občini Gančani je bila izvedena v jeseni 2012, v 
skladu z načrtom zasaditve. To je bilo ugotovljeno ob skupnem pregledu terena, na katerem so 
sodelovali predstavniki Darsa, izvajalca del Komunala d.o.o. M. Sobota, Krajevne skupnosti 
Gančani in občinske uprave Občine Beltinci. 
 
Vprašanji svetnika Vereš Bojana 
 
Vprašanje št. 130; Svetnika zanima, kdo je investitor nove podlage in ograje na šolskem 
igrišču v Beltincih in ali se lahko vsi otroci in tudi drugi na njem igrajo in ga uporabljajo? 
 
Odgovor: Župan je na seji odgovoril, da  je investicijo na igrišču pri OŠ Beltinci financirala 
KS Beltinci iz sredstev, ki jih je dobila iz občinskega proračuna. To je javna infrastruktura in 
je namenjena vsem občanom. Vse kar je plačano iz javnih sredstev mora biti na voljo vsem 
občanom pod enakimi pogoji. 
 
Vprašanje št. 131; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje glede legalizacije ižakovskih 
slačilnic. Zadeva je nujna in še vedno stoji na mestu. Slačilnice bi morale biti legalizirane že 
pred časom, pa še vedno niso. Eno leto je namreč preteklo, ko je bila dana vloga na upravno 
enoto, sedaj pa se zatika pri dovozni poti. Pričakuje, da se direktor občinske uprave 
nemudoma posveti tej zadevi in krajane obvesti, kako je s potekom zadeve in jo tudi čim prej 
reši oz. zaključi. 
 
Odgovor: Občinska uprava Občine Beltinci (predvsem direktor občinske uprave) že od vsega 
začetka nudi pomoč Športnemu društvu Ižakovci in Krajevni skupnosti Ižakovci pri reševanju 
problemov, ki so že dalj časa prisotni v zvezi z legalizacijo objekta slačilnic ob nogometnem 
igrišču v Ižakovcih. Občinska uprava je tako  konec leta 2011 izpogajala in dosegla 
neodplačen prenos lastništva stavbnih  zemljišč s parc. št. 1602/10 in s parc. št. 1602/12 (na 
katerem stoji objekt slačilnic), v k.o. Ižakovci (na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu  
zemljišč z dne 24.11.2011) in to kljub temu, da se tudi ti zemljišči nahajata v 
denacionalizacijskem postopku. To je bilo mogoče urediti še le ob spremenjenih določilih 
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov  iz leta 2010.  
 
 
 
 
Vlogo za gradbeno dovoljenje je občinska uprava pri Upravni enoti v Murski Soboti (v 
nadaljevanju: upravna enota) podala takrat (dne 24.09.2012 in ne pred enim letom), ko ji je 
bila s strani Krajevne skupnosti Ižakovci predana projektna dokumentacija za ta objekt, ki ga 
je izdelal Atrij d.o.o. gradbeni inženiring Odranci. Po prejemu dopisa Upravne enote M. 
Sobota z dne 01.10.2012-poziva za dopolnitev nepopolne vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja je občinska uprava takoj pristopila k izvedbi določenih aktivnosti. Po pridobitvi 
dopisa-izjave gradbene inšpekcije z dne 08.11.2012 o dopustnosti prenosa lastništva 
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nepremičnine s parc. št. 1602/12 k.o. Ižakovci je občinska uprava-Smodiš, z dopisom z dne 
23.11.2012 pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti predlagala vpis lastninske pravice pri 
nepremičnini s parc. št. 1602/12, k.o. Ižakovci na Občino Beltinci (prvič je bil tovrsten 
predlog vložen že v konec leta 2011). Do predlaganega  vpisa pa žal ni prišlo zaradi  po 
našem napačnega stališča Okrajnega sodišča M. Sobota (dopis sodišča z dne 26.11.2012) o 
tem, da mora biti v danem primeru najprej podan predlog za izbris zaznambe prepovedi 
»nedovoljene gradnje" in še le na to podan nov predlog za vknjižbo lastninske pravice in to le 
s strani notarja. Direktor občinske  uprave se  je nato dogovoril z notarko ga. Ternar, da je le 
ta ponovno vložila enak (podrobneje  obrazložen) predlog za vpis lastninske pravice  pri 
nepremičnini s parc. št. 1602/12 k.o. Ižakovci na Občino Beltinci. Okrajno sodišče Brežice, ki 
je zadevo prejelo v pristojno reševanje je sledilo predlogu notarke in občinske uprave ter je 
izvršilo vpis lastninske pravice (, ki je začel učinkovati 07.12.2012) na Občino Beltinci pri 
predmetni nepremičnini.  
 
Dne 16.01.2013 je direktor občinske uprave izdelovalca projektne dokumentacije za objekt 
slačilnic pri nogometnem igrišču v Ižakovcih (Atrij d.o.o. Odranci-g. Kolariča) pozval, da v 
občinsko upravo v naslednjih treh dneh predloži dopolnjeno  (v smislu zahtev upravne enote) 
projektno dokumentacijo. Do dne 23.01.2013 oz. vse do sedaj omenjeni  projektant v 
občinsko upravo žal še ni predložil dopolnjene projektne dokumentacije, čeprav je prvotno 
zatrjeval, da je nima kaj popravljati, sedaj se pa je vseeno odločil za njeno dopolnitev v smislu 
zahtev upravne enote. Po predložitvi  manjkajoče dopolnjene projektne dokumentacije bo 
občinska uprava takoj ponovno pri upravni enoti vložila zahtevek za izdajo gradbenega 
dovoljenja za legalizacijo slačilnic. 
 
V kolikor se bi oz. se bo upravna enota pri ponovni vložitvi zahtevka za izdajo gradbenega 
dovoljenja  postavila na stališče, da ji bo  potrebno predložiti tudi še služnostno  pogodbo 
dovozno cesto preko zemljišča s parc. štev. 1602/11 in 1602/13 k.o. Ižakovci (kar napoveduje, 
vendar tega ni zapisala v zahtevku za dopolnitev vloge), bo to spet predstavljalo še zadnjo 
oviro za izdajo gradbenega dovoljenja  za legalizacijo slačilnic. Občinska uprava je med tem 
sicer že z dopisom z dne  07.12.2012 Sklad Kmetijskih zemljišč in gozdov RS tudi zaprosila  
predložitev pogodbe o ustanovitvi služnosti dostopa do objekta slačilnic preko zemljišč s parc. 
št. 1602/11 in 1602/13 k.o. Ižakovci. Občinska uprava je na zahtevo sklada v danem primeru 
odvetnika Kolnika (pooblaščenca denacionalizacijskih upravičencev) tudi že zaprosila za 
podajo soglasja  k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti dostopa do objekta slačilnic na 
parc št. 1602/12, preko zemljišč s parc. št. 1602/11 in 1602/13 k.o. Ižakovci, ki so  v lasti 
Republike Slovenije. 
 
Navedbe občinskega svetnika  g. Bojana  Vereša, da se direktor občinske uprave Smodiš do 
sedaj ni dovolj posvetil predmetni zadevi, so z ozirom na navedeno neutemeljene in tako ne 
bodo vzdržale. Škoda, da se svetnik ni pred tem, ko je na občinskem svetu izrekel določene 
neresnične navedbe (tudi če jih je od koga »pobral« in jih je samo prenesel), ni prej sam  o 
tem pozanimal in prepričal v občinski upravi pri direktorju uprave.  
 
Občinska uprava je v predmetni zadevi Športnemu društvu in KS Ižakovci ves čas nudila 
strokovno pomoč  pri reševanju določenih problemov, ki so se pojavili v zvezi z legalizacijo 
slačilnic ob igrišču v Ižakovcih. Postorila je in bo tudi v bodoče vse, kar bo v njeni moči  za 
rešitev nastalih problemov. Pri tem pa občinska uprava  želi in hoče, da se jo direktno vpraša, 
kaj je  v predmetni zadevi postorila in se jo opozori, če česa ni postorila oz.  ne pravočasno. V 
danem primeru bo morala tudi upravna enota  nekoliko spremeniti stališče in od občine oz. 
investitorja za pridobitev gradbenega dovoljenja zahtevati res samo nujno potrebne 
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dokumente in dokazila (v danem primeru samo dokaz o pravici graditi, ne pa tudi služnostno 
pogodbo za dostop oz. dovoz) in to tudi, če bo zaradi tega potrebno skupaj sesti za mizo in 
dogovoriti  nadaljnje odločitve. 
 
Vprašanje svetnika Žerdin Bojana 
 
Svetnik Bojan Žerdin je zastavil vprašanje glede regresiranja apnenca. Glede na to, da je bil 
razpis odprt v mesecu novembru, ga zanima ali se bodo izplačila izvršila še letos ali drugo 
leto. 
 
Odgovor: Kmetijske subvencije (tudi za apnenec), odobrene v proračunu Občine Beltinci za 
leto 2012, so bile v celoti v letu 2012 tudi izplačane. 
 
Vprašanje svetnika Žižek Štefana 
 
Vprašanje št. 132; Svetnik je na seji postavil vprašanje o tem, kako je s postopkom 
komasacije v Občini Gančani. 
 
Odgovor: Občina je julija 2012 s podjetjem Kataster d.o.o. podpisala pogodbo za izdelavo 
dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka 
Gančani. Izdelovalci dokumentacije so občini že predali dokumentacijo, ki so jo bili dolžni 
izdelati v skladu s podpisano pogodbo. V prihodnje bo torej potem, ko bodo zbrane še vse 
preostale zahtevane priloge, ki jih je potrebno priložiti predlogu za uvedbo komasacijskega 
postopka, na upravno enoto vložena vloga za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega 
postopka Gančani. 
 
Predloga svetnika Činč Romana 
 
Predlog št. 119; Svetnik je uvodoma povedal, da se dejansko razmišlja o varovanju in 
nadzoru okolice šol in, da se v tisti letni učilnici pri osnovni šoli zbirajo določene skupine in 
zato predlaga, da bi se nekako ta prostor zaprl oz. da bi se vzpostavil video-nadzor. Zato 
podaja predlog, da  se to umesti v proračun za leto 2013. 
 
Odgovor: Sredstva za vzpostavitev nadzornega sistema in varovanja same šole, igrišča in 
okolice je župan, na podlagi predloga ravnateljice šole, umestil v predlog 1 - proračuna za leto 
2013. 
 
Predlog št. 120;  V nadaljevanju je svetnik povedal, da je bil opozorjen glede kanalizacije, in 
sicer na to, da so različno vidni jaški za kanalizacijo in lahko pride do poškodbe opreme in to 
nikakor ni varno. Te stvari bi morale biti bolje oz. vidneje označene. 
 
 

 
Odgovor: Jaški so vgrajeni po projektu za izvedbo del. Na njivah, kjer so vgrajeni jaški, se bo 
ustrezen pas zemljišča za dostop do jaškov odkupil, tako da ti jaški ne bodo motili 
obdelovalcev poljskih površin. 
 
Odgovore zbrala:        Župan Občine Beltinci 
Višja svetovalka II       dr. Matej Gomboši l.r. 
Tatjana Trstenjak, l.r. 


