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ODGOVORI SVETNIKOM/CI NA NJIHOVE POBUDE IN VPRAŠANJA, 

DANA NA 11. SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DNE 24.11.2011 
 
 
Vprašanja svetnice Gene Virag: 
 
Vprašanje 55: Svetnica je želela svetnikom določene stvari obrazložiti, saj v prejšnjem 
mandatnem obdobju večina svetnikov ni bila v  občinskem svetu in zato je prav, da izvedo 
določene stvari iz prve roke. Skupina vaščanov jo je prosila, da iznese vprašanje, zakaj niso vsi 
občani v občini enakovredno obravnavani, zakaj nimajo enakih pravic? Namreč pri razvoju 
občine vse krajevne skupnosti niso enakovredne. Zavedajo se sicer, da izgradnja kanalizacije 
zahteva angažiranje vseh razpoložljivih sredstev, da je teh mogoče premalo, toda ker smo na 
repu izgradnje morajo za njih veljati druga pravila? Tudi reševanje sociale bi moralo biti enotno. 
V KS Bratonci deluje gradbeni odbor, ki naj bi pomagal pri izgradnji ter pri najbolj racionalnemu 
trošenju odobrenih sredstev. Njihove zahteve pa so naletele na t.i. »gluha ušesa« in so bile 
ignorirane. Prosila je za pisni odgovor in sicer: popravilo mostu čez potok Črnec na glavni cesti 
skozi vas Bratonci, kateri predstavlja nevarnost za splošni promet in avtobusni promet, ki 
opravlja prevoz šolskih otrok, pločnik na glavni cesti - prihod šolskih otrok na avtobusna 
postajališča-pokriti prostor na postajališču (kot v ostalih KS-ih se naj izvede), neizvajanje 
priključnih jaškov na zazidanih parcelah kot to predvideva projekt –izvede se samo ob podpisu 
delnega plačila in podpisu pogodbe (v ostalih KS ni bilo pogoj predhodnega plačila-izvajala so 
se na podana soglasja), popravilo asfaltnih prevlek ter spodnjega ustroja ulice nad kanali  
plinifikacije ter telefonije, odvodnjavanje meteornih voda iz ulic katera zaliva dvorišča ter kleti in 
zaostaja na cestišču ter uničuje cestišča ter predstavlja nevarnost za promet zaradi možne 
poledice. Glede ulice »Vrbiči« so krajani Bratonec podali v mesecu septembru letošnjega leta 
zahteve, vendar niso dobili odgovorov in sicer glede: vodovodnega omrežja, ureditve asfaltne 
prevleke in nosilnega tampona nad kanali plinifikacije,  glede ureditve odvodnjavanja meteornih 
voda s cestišča. Svetnica Gena Virag je predala v pisni obliki svoja vprašanja občinski upravi. 
 
Odgovor: 
 
Župan Občine Beltinci dr. Matej Gomboši (v nadaljevanu: župan) je na sami seji 
občinskega sveta odgovoril svetnici Geni Virag, da za stvari, ki so se dogajale v 
prejšnjem mandatnem obdobju morajo Bratončani vprašati prejšnjega župana. Ni se mu 
zdelo prav, da svetnica govori v smislu, kot da se jih res ignorira, kar seveda ni res. 
Vedno je bil posluh za vse krajevne skupnosti in poskuša se izvesti in realizirati kolikor 
se pač da. Deljenja nikakor ne mara kot tudi ne mara da se preveč pogreva preteklost. Vsi 
smo občina, kanalizacija se dela za vse občane pod istimi pogoji.   
 
Naknadno je bilo ugotovljeno, da so se vse zahteve gradbenega odbora Bratonci zapisale 
in opravljen je bil ogled krajev in težav na katere so se zahteve nanašale. Prisotni so bili 
predstavniki investitorja, gradbenega odbora in izvajalca. Izvajalec si je zahteve zapisal in 
jih bo ovrednotil. Nato bomo videli kaj od tega bomo lahko storili glede na naše finančne 
zmožnosti.  
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V bodoče se bodo lahko hišni priključki na kanalizacijo lahko izvedli tudi na podlagi 
podpisanega soglasja. Seveda pa ostaja nujna potreba da vsi, ki še niso podpisali 
pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije, to storijo in prispevajo svoj delež k 
financiranju tega največjega in najtežjega občinskega projekta. 
  
 
Pobuda svetnika Štefan Perša: 
 
Pobuda 85: Na svoji 5. seji je Odbor za prostorsko planiranje obravnaval problematiko meteornih 
voda v celotni občini. Zato je svetnik dal pobudo in apeliral na vodstvo občinske uprave, 
medobčinski inšpektorat ter JKP Komuno Beltinci d.o.o., da je zdaj, ko so vse ceste po občini ob 
priliki izgradnje kanalizacije razkopane potrebno pristopi k reševanju tega problema. Torej 
povezati se je potrebno s predstavniki krajevnih skupnosti, ki poznajo problematične točke v 
vsaki KS. Vsi namreč odgovarjamo za varnost občanov v prometu kot tudi za skrb za občinsko 
premoženje (sedaj so zimske razmere-možnost poledice, poleti pa so problem neurja in nalivi in 
se na določenih mestih nabira voda in tudi fasade hiš so poškropljene).   
 
Odgovor: 
 
Župan je na seji sveta podal odgovor, da se odvodnjavanje že izvaja, kompletno meteorno 
odvajanje pa bi moral biti ločeni projekt in sredstev občina zanj zaenkrat nima. Svetnik Štefan 
Perša se z njegovim odgovorom ni povsem strinjal. Menil je, da za to ni potrebno velike vsote 
denarja, najti je potrebno pametno rešitev. 
 
Stroški izvedbe odvodnje meteornih vod s cest (material in delo) so različno visoki. Odvisni so 
od tega koliko (m) in kakšne dimenzije cevi za odvodnjo meteorne vode in za požiralnike je v 
posameznem primeru potrebno vgraditi in ali je tudi potreben prekop ceste. Vse to pa lahko 
precej vpliva na ceno. 
 
 
Pobuda svetnika Jožefa Ferčaka: 
 
Pobuda 86: Dal je pobudo, glede na to, da se v občini in po vaseh čedalje več tujih, neznanih 
ljudi giblje in prihaja do kraj in odtujevanja. Občinsko upravo prosi, da se poveže s policijo, da se 
naredi nadzor nad tem početjem, ki ga je na žalost vedno več kot tudi je to sam tudi pred časom 
doživel.  
 
Glede izgradnje kanalizacije pa je dodal, da je tudi v njihovi KS bilo že izneseno, češ da se 
nekateri pritožujejo, da izvajalci na terenu namreč naredijo jašek in priklopijo lastnika na jašek že 
na podlagi podpisanega soglasja, ki je nekako vredno 500,00 evrov, ne da bi prej bilo potrebno 
podpisati pogodbo. Vse bi bilo potrebno obravnavati enako. Prav tako ga vaščani opozarjajo na 
to, da je težko priti do župana, ker ga morajo dolgo čakati na občinski upravi.  
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku na seji sveta v zvezi s kanalizacijo odgovoril, da še vedno velja, da je 
vsaj tistih 500,00 evrov za jašek potrebno plačati, pogodbo pa je potrebno podpisati prav 
tako takoj po podpisu soglasja. Glede dostopnosti pa je še dodal, da je dostopen bil 
vedno in nihče ni bil še nikoli zavrnjen oz. da bi ga odslovil. 
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Tudi v naselju Lipa se bodo lahko izvedli hišni priključki na podlagi podpisanega 
soglasja. Takoj za tem pa je potrebno priti na občino podpisat pogodbo o sofinanciranju 
izgradnje kanalizacije in plačati svoj delež. 
 

 
Glede gibanja  tujcev  v Občini Beltinci in odvoza določenih »še vrednih odpadkov« je v 
razgovoru s pooblaščenim izvajalcem odvoza odpadkov (SAUBERMACHER –KOMUNALA 
Murska Sobota bilo ugotovljeno, da je policija v zadnjem času poostrila tovrstni nadzor. 
Bo  pa navedena problematika tema za obravnavo na Varnostnem sosvetu občine. 

                                         
 
Predlogi in pobude  svetnika Alojza Sraka: 
 
Izrazil je veselje, da se projekt izgradnje kanalizacije v občini odvija hitro in da zadeva teče, 
vendar pa se strinja s kolegom Jožetom Ferčakom, saj tudi sam opaža, da so bile ljudem dane 
nasprotujoče se informacije. Ljudje si morajo zapomniti, da dokler so stroji v vasi, je potrebno 
pristopiti, ker potem bo zagotovo dražji pristop. Sam je že pred časom predlagal, da bi naj 
občinski svet sprejel sklep, iz katerega bo razvidno, da stane izgradnja kanalizacije za vsako 
gospodinjstvo toliko do tega dneva, od tega dneva naprej pa zato toliko več. Vse občane je 
potrebno obravnavati enakovredno in vsem dati enake možnosti. Zavedati pa se morajo, da če 
sedaj ne bodo pristopili k priklopu in bodo to želeli storiti pozneje in bo zaradi tega prišlo do več 
dela, bo cena temu primerno višja. Zato pa je bolje, da se priklopijo občani sedaj, ko je ceneje in 
izvedba hitrejša, enostavnejša in še aktualna, kot je prej povedala svetnica Gena Virag.  
 
Predlog 55: Predlagal je, da se mu da pravica da se dostavi vsebina glasovanja za vse 
dosedanje seje občinskega sveta (poimensko), saj iz glasovalne naprave, ki jo sedaj 
uporabljamo na sejah ni razvidno, kako je kdo glasoval. 
 
Odgovor: 
 
Svetniku bodo dostavljeni podatki o poimenskem glasovanju s sej občinskega sveta v 
sedanji sestavi, v primerih, ko je bilo glasovanje  z glasovalno napravo izvedeno. 

 
 
Predlog 56: Predlaga še, da se vsem bivšim županom, bivšim svetnikom ter vsem, ki so delali v 
občini odslej tudi pošiljajo vabila na vse prireditve.   
 
Odgovor: 
 
Predlog svetnika bo proučen in bo upoštevan pri vabilih za občinske prireditve. 

 
Pobuda 87: Glede dvorane in prostih terminov glede šolske dvorane za športne aktivnosti je dal 
pobudo, da naj se mu da pisni odgovor o tem, kako je bila izvedena delitev terminov za dvorano 
za športne klube. Šport je namreč kategorija javnega življenja in pravico ima, da se mu ta spisek 
pripravi.  
 
Odgovor: 
 
Termine je usklajevala Športna zveza Beltinci v povezavi z osnovno šolo Beltinci, kot 
upravljavcem športne dvorane. Termini so bili objavljeni tudi na občinski kabelski 
televiziji. Za zadnje stanje terminov se lahko vsak obrne na Športno zvezo Beltinci. 
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Vprašanje 56: Zanimalo ga je, kako je s pravnim statusom grofice Zichy. V odgovoru kolikor ve, 
piše, da moramo počakati kaj bo storilo upravno sodišče. Poudaril je, da si v tem postopku naj 
občina, če si še ni, najame odvetnika in naj se ne čaka.  
 
Odgovor: 
 
Občino Beltinci v denacionalizacijskem postopku v zvezi z zahtevkom 
denacionalizacijskih upravičencev pokojne grofice Marije Ifigenie Zichya do sedaj ni 
zastopal odvetnik, ker to ni bilo potrebno, saj  za enkrat zadeva poteka ugodno za občino 
v smislu, da grad občina obdrži v lastništvu. So pa že bili vodeni razgovori z odvetnikom 
za morebitno potrebno zastopanje občine v tem postopku. Upravno sodišče RS je med 
tem tudi bilo zaprošeno za prioritetno rešitev tožbe, vložene zoper odločbo Ministrstva za 
kulturo, s katero je to odločilo, da se grad v Beltincih ne vrne denacionalizacijskim 
upravičencem v naravi. 

 
 
Vprašanje 57: Glede dveh razpisov za sakralne objekte in športne objekte, ki sta zaključena in v 
KS-ih se sprašujejo, kako bodo obnavljali oz. pristopili k izvedbi le-tega ko pa so zunaj zimske 
razmere.  
 
Odgovor: 
 
Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2011 
sofinancirala Občina Beltinci - sakralna stavbna dediščina je bil uveden pozno. Iz tega 
razloga je nastopila težava pri upoštevanju zakonsko določenih rokov razpisa. Ker gre za 
proračunska sredstva za leto 2011 je že sama razpisna dokumentacija določala, da lahko 
prijavitelji na javni razpis prijavijo zgolj projekte ali dele teh, ki so realizirani v letu 2011.  
 
S prejemniki sredstev so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju izvedbe investicijskih 
projektov, s katerimi so se le-ti zavezali, da bodo prijavljene projekte izvedli najkasneje 
do 30.11.2011 in d a  bodo Občini Beltinci najpozneje do 01.12.2011 dostavili zahtevek za 
plačilo in zaključno poročilo o izvedbi projekta. Ker je bilo s strani prejemnikov 
sredstev  ugotovljeno, da prijavljenih projektov ne bo mogoče izvesti v pogodbeno 
določenem roku, je bil na podlagi pisnega obvestila  in utemeljitve s strani  prejemnikov 
sredstev ter v skladu z zakonskimi možnostmi, rok izvedbe projektov podaljšan do konca 
leta 2011. 

 
 

Vprašanje 58: Na spletni strani občine še vedno pogreša obvestilo študentom, katero je pripravil 
Odbor za medgeneracijsko na njegovo pobudo in katero je poslal na občinski elektronski naslov. 
 
Odgovor: 
 
Na spletni strani Občine Beltinci je že kar nekaj časa objavljeno obvestilo študentom o 
možnostih in pogojih za pridobitev stimulacije študentom v Občini Beltinci. Na to smo g. 
Srako tudi že opozorili. 
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Vprašanje 59: Zanima ga kako je možno, da je bilo izdano dovoljenje ribiški družini za parcelo, 
glede na to, da je bilo mnenje KS Lipovci drugačno.  
 
Ribiški družini Murska Sobota je bilo v postopku pridobivanja dovoljenja-koncesije za 
uporabo vode za ribolov s strani občinske uprave, na zaprosilo Ministrstva za okolje in 
prostor, Agencije RS za okolje, izdano mnenje in ne dovoljenje in sicer k pridobitvi 
vodnega dovoljenja za uporabo zemljišča s parc. št. 2004 k.o. Lipovci, ki je v naravi pot. 
Za zemljišče s parc. št. 2007 k.o. Lipovci, ki je v lasti Krajevne skupnosti Lipovci občinska 
uprava ni sprejela nobene odločitve-mnenja, ker je to v pristojnosti krajevne skupnosti, 
katera pa je dala negativno soglasje. 
 
Vendar je potrebno opozoriti na to , da je Agencija RS za okolje v  danem primeru sprejela 
odločitev o izdaji  delnega vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode in ne Občina 
Beltinci.  Krajevna skupnost  Lipovci, ki je to dovoljenje tudi prejela ima možnost vložiti 
pritožbo pri Ministrstvu za okolje in prostor, v kolikor smatra, da so s tem prizadete njene 
pravice in pravne koristi. 

 
 
Pobuda svetnika Štefan Žižka: 
 
Tudi sam se je strinjal z razpravljavcema Geno Virag in Jožetom Ferčakom glede tega, da 
morajo biti pravila pri kanalizaciji enaka za vse. Res pa je, da če bodo sedaj jaške naredili na 
podlagi soglasij, sicer ni  imel nič proti temu, vendar pa vsi tisti potem morajo nemudoma tudi 
pogodbo o sofinanciranju podpisati. Tako se bomo izognili kasnejšim uničevanjem asfaltov po 
vaseh. V Gančanih namreč priključkov ni toliko kot hiš in se bodo lahko priključevali tudi tisti, ki 
imajo prazne parcele, to je tudi drugje tako. Vendar pa se bo problem pojavil pri tistih ostarelih in 
tistih ki nimajo potomstva. Sam  je tudi seznanil prisotne, da ne bi slučajno mislili, da se v njihovi 
KS dela karkoli zastonj oz. dodatno na račun kanalizacije. Namreč dela se pločnik na račun 
odškodnine od SGP Pomgrad, cesta se dela, ki je rezultat pogajanj občine z investitorjem  
DARS za odškodnino ob priliki izgradnje AC.   
 
Pridružil se je pobudi Alojza Srake št. 87 glede telovadnice, res je kot je tudi sam slišal, da sta 
dva kluba pobrala vse termine za izposojo le-te za športne aktivnosti. Tudi pri njih v Gančanih 
imajo 7-8 sekcij in sam dobro ve, koliko to stane proti tistim, ki nimajo nič. Še vedno je mnenja, 
da se z otroci mora delati, ker če se ne bo z njimi delalo potem ne bo nobenih rezultatov na 
športnem področju. Predlagal je, da naj se poskuša urediti zadeva tako, da bo zastonj, če še 
bodo kakšni termini dodatno na voljo.  
 
 
Vprašanja svetnika Jožeta Ružiča: 
 
Vprašanje 60: Občani, ki so se obrnili na njega, postavljajo vprašanje ali župan svoje izlete in 
kateri so to, pokriva iz občinskega proračuna. Med drugim naj bi bil na zasebnem obisku s svojo 
ženo v Belorusiji. 
 
Odgovor:  
 
Župan je  v odgovoru na seji  sveta povedal, da po enem letu županovanja na žalost 
ugotavlja, da se širijo lažne govorice, s katerimi se je potrebno ukvarjati. Vendar pa nima 
zadržkov in želi pojasniti vsem, da obisk Belorusije seveda ni bil zasebne narave. Bil je 
izveden v okviru sodelovanja s poljsko skupnostjo, ki je tam v Belorusiji in že iz 
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preteklosti ko je bil podpisan sporazum se sodeluje s tema državama. Obisk je bil torej 
uraden za njega, povabljena pa sta na dogodek bila oba s soprogo. Če si želimo 
sodelovanja moramo vzpostavljati kontakte z drugimi državami in tudi EU to podpira. To 
sicer niso konkretni projekti, s katerimi bi se gradile ceste ampak je medkulturno 
druženje, spoznavanje in izmenjava izkušenj. 
 
Vprašanje 61: Zanimalo  ga je, koliko in katere svetovalne pogodbe oz. za katere namene so 
bile v občini sklenjene in kolikšna je njihova vrednost. Ker namreč glede dogovora, da bomo 
zmanjševali stroške zaradi gospodarske krize je pomembno, da se odgovori tudi na to 
vprašanje.  
 
Odgovor: 
 
Župan je povedal, da bodo glede svetovalnih pogodb svetniki dobili podatke saj je vse javno. 
 
Občinska uprava je pripravila pregled v letu 2011 sklenjenih pogodb in naročil svetovalne narave 
in sicer: 
 

IZVAJALEC NAMEN NAČIN  
 

VREDNOST 
NAROČILA 

(Z DDV) 
Svetovanje, inženiring in 
gradbeni  

nadzor Vasja Bugar s.p.   
Gančani 

Vodenje in koordinacija pri 
izvedbi kanalizacije 
(supernadzor) 

 po  pogodbi 6.000,00  EUR 

PET-N varstvo pri delu Jože 
Novak s.p. 
M. Sobota 

Koordinacija pri izgradnji 
primarne  kanalizaciji in 
čistilne naprave 

po pogodbi 
(obvezna za 
varstvo pri 
delu)  

4.707,00 EUR 

PET-N varstvo pri delu Jože 
Novak s.p. 
M. Sobota 

Koordinacija pri izgradnji 
sekundarne kanalizaciji  v 
Bratoncih in Lipi 

po pogodbi 
(obvezna za 
varstvo pri 
delu) 

2.880,00 EUR 

FABRIKA DOBRIH IDEJ 
D.O.O. M. Sobota 

Svetovanje in 
komunikacijska podpora pri 
promociji projektov in 
dejavnosti ter izgrajevanju 
ugleda Občine Beltinci 

po naročilnici 4.300,00 EUR 

ODVETNIK MAG. FRANCI 
KODELA, LJUBLJANA 

Pravno mnenje Celostno 
odvajanje in čiščenje 
komunal, odpad. voda 
(kanalizacija in čistilna 
naprava v Občini Beltinci 

 po naročilu  1.680,00 EUR 

JHP PROJEKTNE REŠITVE 
D.O.O. LJUBLJANA 

Pravno mnenje o možnostih 
uveljavljanja sprememb in 
prilagoditev na podlagi 
sklenjene pogodbe za 
gradnjo čistilne naprave 
Beltinci 

 
po naročilu 

1.320,00 EUR 
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Predlog svetnika Marjana Balažica:  
 
Predlog 57: Glede kanalizacije v Bratoncih in ostalega, če imamo res dve varianti predlaga, da 
občinska uprava vsem KS-om in tistim, ki se niso prijavili in niso sklenili pogodb, domov pošlje 
obrazložitev v dopisu, češ da se naj opredelijo kaj to pomeni v nadaljevalni fazi (posledično 
povečanje stroškov), da se bo občina izognila nepotrebnim stroškom, saj si ni kakor ne smemo 
dovoliti in privoščiti kakršnokoli prekopavanje asfalta zaradi t.i. poznejših zamudnikov pri 
izgradnji le-te. Gradbeniki, ki imajo znanja lahko dajo nasvete in povedo kako se da zadeve tudi 
pri njih v Bratoncih urediti, to kar je že svetnica Gena Virag omenila.  
 
Odgovor: 
 
V naselju Bratonci se bodo lahko izvedli hišni priključki na podlagi podpisanega soglasja, 
vendar hkrati morajo priti vsi tudi podpisat pogodbo o sofinanciranju kanalizacije. 
 
Vprašanje svetnika Alojza Ladislava Horvata: 
 
Vprašanje 62: Na Odboru za prostorsko planiranje, so na seji v mesecu februarju 2011 debatirali 
o občinski lastnini, namreč ne vemo še kje in kaj imamo, tako je bil takrat na seji dan predlog, da 
se naredi t.i. zemljevid občine, iz katerega bo lastnina občine konkretno in točno razvidna. 
Svetnik je vprašal, kako daleč je s tem ? 
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku odgovoril, da je naš geografski sistem dostopen za vse in tudi to 
področje je eno od takih, ki se bodo naredila dostopna v kratkem, saj se evidenca že 
vzpostavlja.  
 
Trenutno tečejo aktivnosti v občinski upravi v zvezi ugotavljanjem točne namembnosti 
zemljišč, ki so v lasti Občine Beltinci ali krajevnih skupnosti in teh ni malo. Po pridobitvi 
podatkov katera od teh zemljišč so kmetijska in katera stavbna in niso javne ceste in poti, 
vodotoki ter druge javne površine, bo mogoče pripraviti podroben načrt razpolaganja, teh 
zemljišč, ki jih občina ne potrebuje oz. načrt oddaje v najem (tudi v grafični obliki). 
 

 
Vprašanje svetnika Slavka Petka: 
 
Vprašanje 63. Svetnik se je zahvalil za pisne odgovore na njihove pobude in vprašanja iz 
prejšnje seje občinskega sveta. Glede vrtca Gančani pa je želel poudariti, da z odgovorom ni 
zadovoljen, ker ima namreč občutek, da so bili svetniki preko vode žejni prepeljani. Takrat na 
seji se je namreč obljubljalo, da bo znesek nižji, sedaj pa je cena bila višja in kolikor ima občutek 
niso bili dovolj pozorni pri glasovanju o tej zadevi. Prav tako je bilo na Odboru za 
negospodarstvu o tem povedano drugače češ, da če je vrednost preko 40.000 evrov in se mora 
iti na portal. Ni zanemarljivo dejstvo to, da se je z izbiro izvajalcev celotni projekt zelo zavlekel.   
 
Na tej seji je na dnevnem redu bila obravnava tudi dveh odlokov (o taksah in oglaševanju) in ker 
je prejšnjič pri odloku o oglaševanju podal mnenje Odbora za negospodarstvo in je bil takrat 
okaran, češ da to vprašanje tja ne spada, je  to vprašanje postavil sedaj, saj so pred nami volitve 
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in ga  je zanimalo, kdo je dovolil oz. če občinska uprava ima ta podatek, da se je izobesil nad 
glavno cesto pri blagovnici Ravenka transparent stranke SDS in kdo ga je plačal ter po kakšni 
tarifi. 
 
Odgovor: 
 
Iztok Jerebic, strokovni sodelavec v občinski upravi, je podal odgovor glede vrtca 
Gančani. Ko se je junija obravnaval DIIP za vrtec se je predvidevalo da bodo cene na 
tržišču nižje za 30-40 %, za Dokležovje so bile v tem rangu, v Gančanih pa ne. Zato je bilo 
potrebno razpis ponoviti in ga objaviti na portalu. Na razpis so prispele ponudbe, ki so 
bile cenovno višje na podlagi popisov, ki smo jih imeli. Torej ocenjeno je bilo, da bi lahko 
prišli pod 40.000 evrov neto za izvedbo, vendar ker se to ni zgodilo, je moral biti  
postopek razveljavljen in razpis objavljen na portalu. Želja je bila, da pridobimo čim več 
potencialnih izvajalcev zato se k oddaji ponudbe povabila precej širša skupina izvajalcev 
kot v preteklosti. O vsem tem je župan že podrobno poročal na eni izmed prejšnjih sej. 
 
Svetnik Štefan Žižek je komentiral, da bi lahko razdelili projekt na dva dela oz. na dva sklopa in 
bi potem definitivno šlo skozi po tisti ceni. Svetnika je tudi motilo pri tej celotni zgodbi to, da  niso 
cene, ki jih predvidi projektant v projektu skrivnost, potem pa se čudimo, ko dajo ponudniki 
predračune, pa saj ne morejo biti potem cene dosti nižje, ja kdo bi pa dal nižje cene od 
predvidenih. Prav tako je Iztoka Jerebica še opozoril, da bil lahko šli v pogajanja, vendar pa 
imenovani odgovoril, da postopek s pogajanji ni bil predviden.  
 
Svetnik Matej Zavec je dal pojasnilo Slavku Petku glede izobešenega transparenta. Občina je 
namreč dolžna zagotoviti transparente in 27. oktobra 2011 so vložili vlogo na Direkcijo za ceste, 
saj je cesta državna in so oni pristojni za soglasje. To vlogo bi lahko dal vsak. Dobili so pozitivni 
odgovor za izobešanje le-tega, saj nihče drug za to ni podal vloge. Strošek je bil izključno njihov. 
Izobešanje plakatov in menjava le-teh pa je v domeni oz. servis JKP Komune d.o.o. Beltinci.   
 
Župan je še povedal, da je po zakonu dolžna občina zagotoviti vsem strankam 
plakatiranje. Smo pa tudi vsem strankam poslali dopis na podlagi katerega ima na voljo 
vsaka po en termin za uporabo (seveda proti plačilu) kulturne dvorane za predstavitev 
svojih kandidatov za državnozborske volitve.  
 
Pobude svetnika Igorja  Adžiča: 
 
Pobuda 88: Za področje prometne varnosti  je želel opozoriti na to, da ga je  mnogo občanov, ki 
se vozi na delo v Mursko  Soboto obvestilo o tem, da semafor v križišču Bratonci-Lipovci na 
cesti G1/3 ne deluje pravilno. Namreč tudi če v smeri Bratonci ali Lipovci ni vozil, sveti na 
prednostni cesti smer Beltinci-M. Sobota rdeča luč. Zato je potrebno je poslati na DRSC dopis s 
prošnjo po namestitvi senzorja na krmilni semafor, da bo križišče bolj varno. 
 
Odgovor: 
 
Medobčinska inšpektorica Alenka Maroša je na Direkcijo RS za ceste poslala dopis z dne 
08.12.2011 s katerim je opozorila na problematiko nepravilnega delovanja semaforja v 
križišču Bratonci-Lipovci (pri kapelici) na cesti G1/3 in zaprosila za ugotovitev dejanskega 
stanja in za  ukrepanje v tej zvezi.  
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Pobuda 89: Kot krajan Beltinec je opazil v parku, da so se, tega je že nekaj časa, oblikovale 
čudne prometne poti predvsem v liniji jug-sever za tribunami in na relaciji vzhod-zahod. Le-te so 
oblikovali tisti, ki nimajo poštenih namenov in  tam lahko prosto divjajo tudi brez ustrezno 
veljavnih prometnih dovoljenj. Zaradi povedanega je dal pobudo, da se brez kakršnih koli 
potrebnih velikih stroškov še letos naredita dve zapornici na poteh v naravi, ki niso odobrene in 
vrisane v kataster  ter se tako omeji promet in  namesti ustrezna signalizacija.  
 
Odgovor: 
 
Pobuda  je v proučitvi, fizični  zapori bosta postavljeni, v kolikor se bo izkazalo, da o tem 
ne bo prišlo do omejitve nujno potrebnih dostopov do določeni objektov in naprav v 
beltinskem parku. 

 
 
Pobuda 90: Kot edini član v svetu zavoda OŠ Beltinci  je dal  pobudo (in županu javno predal 
gradivo), da se pripravljeni letni delovni načrt  za leto 2012 ter poročilo OŠ Beltinci o delu za leto 
2011 pošlje vsem svetnikom v vednost.  
 
Odgovor: 
 
Letni načrt Osnovne šole Beltinci za leto 2012 in poročilo o delu Osnovne šole Beltinci za 
leto 2011 sta bila svetnikom poslana po elektronski pošti. 

 
 
Vprašanje 62: Od leta 2007 naprej se izvajajo razno razni izkopi humusa ob prilikah raznih 
izgradenj cest, kolesarskih stez in podobno. Pri tem gre namreč za enormne količine zemlje, ki 
bi se je naj odvažalo na stalno občinsko deponijo. Ljudje se sprašujejo in tudi sam je  vprašal, 
kje je ta deponija in če sploh obstaja ter glede na velike količine izkopov, bi občina morala od 
prodaje le-te imeti prihodek, ampak do sedaj ga ni imela. Hotel je  namreč pisni odgovor o tem, 
kje je ta zemlja, kako je evidentirana in glede na količine bi občina morala imeti kar do 100.000 
ali pa še več prihodka glede tega. 
 
Odgovor: 
 
V novembru 2011 so bila zaključena dela na kolesarski stezi Beltinci Melinci. Pogodbena 
vrednost je znašala 103.770,54 EUR z DDV. Končna situacije znaša 103.096,37 EUR. Zgrajeno 
je bilo 1017 m steze. Odkupljena  so bila tudi zemljišča za stezo v višini 16.311,00 EUR. S strani 
SVLR bo projekt sofinanciran v višini 93.491,33 EUR,  finančna sredstva bo občina prejela  od 
države do konca decembra.2011. 
 
Zemlja, ki je ostala se nahaja na deponiji v gramoznici v  Melincih, je na ločeni lokaciji in ni 
pomešana z drugo zemljo.  Občina  Beltinci nima lastne deponije. 
 

 
 
Pobuda 91: Glede vrtca  Gančani tudi ni  mogel razumeti, kako je občina lahko za slabih 50 m2 
obnove ene sobe v vrtcu plačala tako velik znesek (2000 evrov/m2), ko gradnja v Sloveniji stane 
dosti manj na  m2. Strokovno in natančno je potrebno drugo leto v proračunu definirati nadaljnje 
razpise in obnove ker takih napak se več ne sme dogajati in tudi z rebalansom  nepravilnosti oz. 
napake kot take več ne bodo popravljali.  
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Odgovor: 
 
Pri rekonstrukciji vrtca Gančani  je bilo  obnovljenih 110 m2 površin, od tega 83 m2 v prostoru 
vrtca in 27 m2 v prostorih KS Gančani. Zraven tega je bil  urejen nov pristop do prostorov KS, 
kar je prav tako bilo zajeto v celoten projekt. Gradbeno – obrtniška, strojna in elektro dela  so 
znašala 82.444,12 EUR z DDV, oziroma 749,49 EUR/m2. Če  se od teh del odštejejo dela, ki so  
morala biti  opravljena zunaj objekta, se dobi znesek 720 EUR/m2. Oprema za vrtec je stala 
6.243,93 EUR, nadzor 900,00 EUR in projekti 1.800,00 EUR. 
Vsi stroški skupaj znašajo 91.388,05 EUR z DDV. 
 
Na SVLR  je bil z občine že poslan  zahtevek v višini 56.157,67 EUR, ki ji po pogodbi pripada in  
so sredstva med tem časom tudi že bila nakazana na občino. 
 
Predlog 58: Glede kanalizacije  je dal  predlog, da se popravi olajšava brez popusta v odloku za 
komunalni prispevek.  Ne strinja se s tem, da Bratončarji hočejo popuste in s tem se dela krivica 
tistim, ki polno ceno plačujejo. Bratonci so namreč zadnji v liniji izgradnje kanalizacije, dobili so 
asfaltno igrišče 2006, ki je danes v klavrnem stanju. Potrebno je pristojnosti KS-a in občine jasno 
povedati. Vodarino so krajevne skupnosti pobirale. Če bi vlagale v vodovodno omrežje, bi le-to 
bilo v boljšem stanju, komunalni prispevek bi ostal pri KS-ih.  Vemo kako se je to v preteklosti 
financiralo, da je občina delila ali ne, pri povabilu za pripravo proračuna pa so vedno bile 
prisotne tudi krajevne skupnosti s svojimi predlogi in željami.  
 
Svetnica Gena Virag  je replicirala  svetniku Igorju Adžiču v smislu, da kolikor je ona obveščena, 
si je KS Bratonci pri igrišču in športnem parku vse financirala sama ( in to vsak, še takrat, tolar).  
 
Odgovor: 
 
Komunalni prispevek se obračunava v skladu z veljavnim Odlokom  
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci ( Ur. list RS št. 55/11). Citirani 
odlok je sprejel Občinski svet Občine Beltinci v letošnjem letu in edino on je pristojen za sprejem 
morebitne spremembe, dopolnitve odloka. Sicer pa tudi nekatere druge občine imajo podobno 
kot Občina  Beltinci ve različnih  obračunskih območij za določitev komunalnega  prispevka. 
 
Pobude svetnika Martina Duha:  
 
Pobuda št. 92: Tudi njegova pobuda je povezana s kanalizacijo. Sam je nekoliko drugače podal 
svoje gledanje na vso to dogajanje okrog tega velikega projekta. Opazil je namreč da izvajalec 
SGP Pomgrad na terenu večino uteži na cevi ni dal »zlitke« betonske ampak vreče napolnjene z 
gramozom. V nobeni dokumentaciji namreč teh vreč ni, če je to res, potem je to zelo poceni 
material in je potrebno podrobno pregledati račune, da se bo videlo, koliko Pomgrad za to 
zaračunava, razlike so namreč velike in zaradi navedenega ga je  zanimalo, če občina in 
nadzorni organ pri izgradnji kanalizacije ve za to, da se na terenu to dogaja.  
 
Odgovor: 
 
Župan je na seji odgovoril svetniku, da so vse zadeve pregledane, evidentirane in 
ustrezno upoštevane. 
 
Po trditvah nadzornega organa glede polaganja vreč namesto betonskih uteži na 
kanalizacijske cevi to ne vpliva na samo kvaliteto izvedbe. Ker pa je v popisih del dana 
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betonska utež in ker izvajalec tega na delu enega kanala ni upošteval, se mu na tem 
kanalu postavka betonske uteži v situaciji ne bo priznala.  
 
Pobuda št. 93: Skoraj leto bo od tega,  ko je postavil vprašaje glede manjkajočega nasipa 
obrambnega ob reki Muri. Takrat ko je to predlagal, je bila imenovana tudi komisija, ki pa nikoli 
ni bila sklicana. Sedaj je sicer sušno obdobje, prej ko prej pa bo prišlo do izrazitih padavin in ko 
bodo poplave, takrat bo že prepozno. Na to problematiko opozarja že dolgo časa in od takrat je 
zadeva v zraku, prosi župana da se njegova opozorila vzame resno in da se to uredi, da ne bo 
prepozno.  
 
Odgovor: 
 
Glede manjkajočega nasipa je župan na seji sveta odgovoril svetniku, da je vzpostavljen  
kontakt z Ministrstvom za okolje in prostor ter z agencijo, da bi čim prej prišlo do izvedbe. 
Prejeli smo informacijo, da je bila zadeva že tako daleč, da je bila tik pred izbiro izvajalca 
vendar pa se je zataknilo, kot vedno, pri denarju. Vendar pa bo do rešitve tega 
varnostnega problema za celotno občino sigurno prišlo.  
 
Na Ministrstvo za okolje in prostor  je bil med tem ponovno poslan dopis-urgenca za to, 
da se naj čim prej začno nadaljevati obnovitvena dela na visokokovodnem obrambnem 
nasipu  ob reki Muri- levi breg v k.o. Ižakovci in k.o. Melinci. 
 

 
Pobuda št. 94: Kolesarska steza Melinci-pokopališče- proti Beltincem- vsi ki so se za to 
zavzemali doslej še namreč ni prišlo v celoti do realizacije. Vemo, da je to odraz preteklih 
raznoraznih političnih igric in da se je sedaj to končno naredilo. V imenu vseh izraža županu 
zahvalo, da se je potrudil, da so dogovori končno obrodili sadove in da se je to uredilo, apelira 
pa na župana še z prošnjo oz. pobudo, da se potegne kolesarska do Beltinec zaradi večje 
varnosti v prometu.  
 
Odgovor: 
 
V teku so odmere in odkupi zemljišč, potrebnih za  nadaljevanje gradnje kolesarske steze  
Melinci-Beltinci. V letu 2012 je predvideno, da bo kolesarska steza speljana do Beltinec. 
 

 
Pobude svetnika Štefana Perša: 
 
Glede vrtca  Gančani mu je bilo žal kot predsedniku Odbora za prostorsko planiranje, da je bila 
na seji sveta  izvedene taka debata oz. razprava. Boli ga namreč srce za vsak evro, ki je bil po 
nepotrebnem preveč porabljen. Take in podobne reči se več ne smejo zgoditi. V izogib vsem 
nadaljnjim nepotrebnim ponovnim razpisom (če se jih bomo lahko ognili) je  predlagal  županu, 
da naj je debata o cenah ki se jih bo v projektih predstavljalo vodi za zaprtimi vrati, da ne bodo 
predračuni enormno visoki ter da se bo lahko po nekako normalni poti našlo konkretnega 
izvajalca. Glede meteornih voda pa še vedno ostaja pri tem in želi, da se to uredi oz. izvede.  
 
Odgovor: 
 
 
Za obravnavo  na   seji Občinskega sveta za posamezni projekt  je potrebno v DIIP navesti  tudi 
okvirno višino  sredstev za izvedbo projekta in način zagotovitve teh sredstev.  Brez navedbe 
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tovrstnih podatkov svetniki ne bi mogli in najbrž tudi ne bi hoteli sprejeti odločitve o potrditvi oz. 
nepotrditvi DIIP. V pozivu ponudnikom-izvajalcem  del oz. storitev cene s strani občine kot 
naročnice  niso navedene. Ponavadi  se izbere tisti ponudnik-izvajalec, ki ponudi najnižjo ceno. 
  
Glede  ureditve odvodnje  meteornih vod  na občinskih cestah, se bo v  letu  2012 intenzivno   
pristopilo k  realizaciji v primerih, kjer je to nujno potrebno, v preostalih pa po dokončni zgraditvi 
kanalizacije.  
 
 
Pobude svetnika Marjana Balažic: 
Predlog št. 59: Glede debate in polemik glede igrišča, ki naj bi ga ali ne bi izgradila občina v 
Bratoncih,  je dal predlog, da naj se pregleda in vidi koliko je občina dejansko plačala in koliko je 
bilo dejansko odtegnjeno. 
 
Odgovor: 
 
V.d. direktorja Smodiš Venčeslav je na seji sveta povedal, da demantira izjavo svetnika 
Adžiča o tem, da bi občina plačala izgradnjo-ureditev igrišča (športnega centra) v 
Bratoncih; povedal je, da je plačala stroške izgradnje igrišča v KS Bratonci izključno KS, 
saj je bil takrat tudi sam član sveta KS Bratonci.  
 
Glede  financiranja izgradnje igrišča v Bratoncih (ureditve športno rekreacijskega centra) je 
finančna služba občinske uprave pripravila poročilo o stroških in sicer: 
 
Krajevna skupnost Bratonci je iz sredstev nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  (NUSZ) v 
letu 2006 za gradnjo igrišča v Bratoncih plačala  za naslednja izvedena dela in storitve: 
 

Projekt 969,20 EUR 
Zakoličba 260,26 EUR 

Izgradnja rokometnega igrišča, igrišča za 
odbojko na mivki, asfaltiranje pešpoti 

57.757,52 EUR 

Geodetski posnetek 1.57,59 EUR 
Igrala 3.757,32 EUR 

SKUPAJ 63.801,91 EUR 
 
 
Na račun višje  porabe v letu 2006 je bilo v letu 2007 znižano razpoložljivo stanje NUSZ KS 
Bratonci. Občina Beltinci iz drugih  sredstev proračuna tega projekta ni sofinancirala 
 
 
Pobuda svetnika Romana Činča:  
 
Se je dotaknil izgradnje kanalizacije v občini. Vsi namreč vedo, da se projekt dolgo že v občini 
vleče in bi bilo dobro, da bi se ali na internetni strani ali v glasilu na jasen način predstavil 
postopek kako zadeve potekajo, kaj je še za pričakovati, kaj manjka, kaj morajo občani še storiti. 
To so pametne informacije za vse, saj je med ljudmi dosti dezinformacij in kar tudi dosti vroče 
krvi bi se s tem pomirilo, marsikatero dilemo razjasnilo in nejasnost izkristaliziralo.  
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Odgovor: 
 
Prizadevanja občinske uprave so, da se sedaj, ko se gradi kanalizacija,  le ta izvede do 
vseh obstoječih objektov in tudi do še nepozidanih zemljišč. Zato se tudi sedaj ponovno 
apelira na občane, da pristopijo k podpisu pogodb o združevanju sredstev za izgradnjo 
kanalizacije in za podpis  soglasij za dovolitev izvedbe jaškov. Če bo potreba bo na to 
temo opravljena razprava na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. 
 
 
Odgovor na  razpravo svetnika Igorja Adžiča pri  8. točki  dnevnega reda (Sklep o potrditvi DIIP 
izgradnje telovadnice, fitnesa in slačilnic pod tribuno stadiona): 

 

Razmišljanja o ureditvi slačilnic in ostalih prostorov pod neizkoriščeno tribuno stadiona so 
nastala s ponovnim delovanjem nogometnega kluba. Obstoječe slačilnice so zaradi 
nevzdrževanja bile v zelo slabem stanju (zamakanje strehe, polomljena okna, vrata, tuši so bili 
neuporabni, cevi so puščale,..). Tako se je potem s takratnim vodstvom kluba dogovorilo, da bi 
naredili slačilnice pod tribuno, zraven bi pa še bili primerni prostori za fitnes, ki ga takrat v naši 
občini še ni bilo, ter manjša telovadnica, ki bi lahko nudila možnost za tiste športe, ki ne 
potrebujejo velike telovadnice. Tako smo naročili idejni projekt in pozneje še PGD dokumentacijo 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tu se je zataknilo, saj je del tribune bil na zemljišču RS, v 
upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.in gozdov RS. Pridobitev zemljišča je trajala dobro leto. 
Gradbeno dovoljenje za projekt smo pridobili 06.01.2010, sedaj bomo morali vložiti prošnjo za 
podaljšanje.  
 
Leta 2009 so bile slačilnice (brez fitnesa in telovadnice)  prijavljene na razpis Fundacije za šport, 
a zaradi tega ker je šlo v glavnem za nešportne površine, na razpisu  nismo uspeli.   
 
Odločitev, da bomo projekt pod tribuno prijavili na razpis 3.2.2. pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano  je bil sprejet po analizi sofinanciranja. Na tem razpisu je moč dobiti 85% 
(neto) vrednosti investicije, dočim na Fundaciji za šport le 30% za večje projekte (priloga Razpis, 
Merila ). Pri Fundaciji so v prednosti projekti, ki so že izvedeni ali so v končni fazi izgradnje, ter 
»čisti« športni objekti, ki imajo večino površine namenjeno športni aktivnosti ( slačilnice in ostali 
prostori, ki niso namenjeni športni vadbi, zmanjšujejo točkovni izkupiček.  
 
Letos se je na razpis prijavilo 181 projektov za gradnjo, na razpolago pa je 2,7 MIO EUR, 
zahtevana sredstva pa so več kot 9 krat večja. Fundacija ima razpis vsako leto in vsako leto je ta 
razpis namenjen za financiranje v treh letih, kar je razvidno iz priloge. 
  
Na Ministrstvu za kmetijstvo ukrep 3.2.2. ima Občina Beltinci do leta 2013 750.000,00 EUR na 
razpolago.  Do sedaj še nismo porabili nič in zato se nam je zdelo smotrno, da s tem projektom 
kandidiramo na ta sredstva.  
 
Vsi trije projekti skupaj (»projekt ŠRC Lipovci, projekt ŠRC Gančani  in projekt Tribuna Beltinci«) 
so upravičeni do maksimalno 719.000,00 EUR, torej bo še ostalo za kak manjši projekt.  
        

Odgovore na pobude in vprašanje članov/ice 
 občinskega sveta zbral:                             
 
v.d. direktorja občinske uprave  Občine Beltinci                                      Župan Občine Beltinci 
Venčeslav Smodiš                                                                                      dr. Matej Gomboši 


