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ZADEVA: ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI, DANE NA 14. SEJI SVETA DNE 01.03.2012 
 
 
 
Predlog svetnika Horvat Alojz Ladislava:  
 

Predlog št. 73;  Svetnik je podal predlog za KS Beltinci ali SVP Občine Beltinci, v zvezi s problematiko 
parkirnih mest v Kocljevi ulici. Povedal je, da je prejel po pošti anonimko – pritožbo o tem, da prebivalci 
Kocljeve ulice v Beltincih že nekaj časa nimajo prostega dostopa do glavne ceste, saj so z ene strani ulice (pri 
pekarni Čeh kot tudi pri stavbi Sirs) parkirani avtomobili obiskovalcev. Otroci tako ne morejo normalno iti po 
pločniku, saj so le-ti zaparkirani, poleg tega se ne ve, kje je cesta in kje parkirni del. Ulica je namreč dolga vsega 
60 m in parkira se vse povprek, kar nikakor ni v redu. Preko glavne ceste pa je pri centru Spar veliko parkirišče 
in bi lahko tam obiskovalci parkirali veliko lažje.  
 
Odgovor: 
 
Strokovna komisija bo v 13. tednu opravila ogled na kraju samem, in na podlagi ugotovitev sprejela  ukrepe, o 
katerih vas bo tudi seznanila. 
 
 
Predlog svetnika Štefana Perša:  
 

 

Predlog št. 74; Svetnik je na seji dal predlog, da se pripravijo pisni odgovori na naslednja vprašanja; 
 
1. Občinska uprava naj prične s postopkom o prenosu lokalne ceste številka 050010 iz občinske v državno last. 
Cesta poteka po treh občinah, po vaseh Bistrica, Melinci, Ižakovci, Dokležovje Bakovci. 
 
Odgovor: 
 
Občinska uprava bo kot prvo preverila kakšne zahteve in standardi so, da preide lokalna cesta in sicer v tem 
primeru LC št.: 050010 Gornja Bistrica-Melinci-Ižakovci-Bakovci v regionalno cesto. S tem moram opozoriti, 
da omenjeno reševanje ni samo v naši pristojnosti, ampak tudi v pristojnosti ostalih občin po katerih 
omenjena lokalna cesta poteka ter katere bi v tem primeru bilo potrebno obvestiti o naši nameri. Omenjeno 
pobudo bomo preverili in sproti obveščali pobudnika. 
 



 

 

2. Za vse ceste, poti in poljske poti na območju Občine Beltinci, ki še niso lastniško urejene v občinskem 
registru, naj se za to ureditev prične ustrezni postopek. 
 
Odgovor: 
 
Občinska uprava Občine Beltinci vsekakor že od vsega začetka obstoja ureja lastništva kategoriziranih javnih 
poti in lokalnih cest in prav tako poljskih in gozdnih poti, katere so nujno potrebne za normalno gibanje 
javnosti po njih. Obenem tudi vrši odmere in odkupe. Odmere,  nakupi ter urejanja lastniških razmerij za 
občinske ceste so vezani na predvidena proračunska sredstva. V sled navedenega pa seveda ne more preiti v 
realizacijo prenosov vseh poti in cest na Občino Beltinci. Iz leta v leto pa se tudi pojavljajo novi predlogi novih 
občinskih poti. Naša želja je, da se za vse poti in ceste, ki še niso prenesene na Občino Beltinci v čim krajšem 
času tudi poskrbi za ustrezno ureditev lastništva. 
 
 
Pobude, predlog in vprašanje svetnika Sraka Alojza:  
 

Pobuda št. 106; Svetnik je podal pobudo, da se naj pri bodoči sanaciji cest s strani Panvite d.o.o. vključijo tudi 
ceste Lipovec in Bratonec, saj so le-te tudi poškodovane zaradi prekomerne uporabe velikih traktorjev in 
traktorskih priklopnikov.  
 
Odgovor: 
 
Pobuda svetnika se upošteva; Panvita d.o.o. bo vključena pri sanaciji cest in poljskih poti v Lipovcih in 
Bratoncih, v kolikor bo ugotovljeno, da jih uporablja za transport silažne koruze z njiv z teh območij za 
bioplinarno Nemščak. Pri tem je potrebno opozoriti, da velja biti pozoren tudi na posamezne kmetovalce s teh 
območij, ki s svojimi velikimi traktorji in kmetijskimi stroji prav tako prekomerno obremenjujejo in povzročajo 
poškodbe na teh cestah in poteh. 
 
 
Predlog št. 75; V nadaljevanju je svetnik predlagal, da se naj na seji poda poročilo oz. informacija o tem, kako je 
z javnimi deli po krajevnih skupnostih.  
 
Odgovor: 
 

Na letošnjem razpisu za programe javnih del je Komuna dobila le 5 zaposlitev za 11 mesecev (omejitev glede 
števila redno zaposlenih),  Občina pa 10 a to le za obdobje od 01.05.2012 do 31.10.2012. Trenutno vrzel zaradi 
pomanjkanja delavcev krpamo z usposabljanjem na delovnem mestu ( 7 ljudi), ki bodo delali do 28.04.2012. 
Poleti in jeseni 2012 pa smo preko programa »Priložnost zame« pridobili 6 delavcev, po dva preko GZ, ZCM 
in TD Brod Melinci.  
 
Trenutno imajo vse KS vsaj po enega delavca, s 1.5.2012 pa bosta po dva razen v Ižakovcih kjer bodo trije 
(brod) in Beltincih kjer jih bo 6. S tako razporeditvijo se bo dalo minimalno izvajati dela, da bo naša občina 
imela urejene javne površine in da bosta obratovala oba broda. 
 
 
Vprašanje št. 69; Svetnik je zastavil vprašanje kako je s potencialno izgradnjo elektrarne na reki Muri-sestanek 
pomurskega inštituta.  
 
Odgovor:  
 
Dravske elektrarne Maribor so pomurskim županom predstavile trenutne ugotovitve, kjer se predvideva 
izgradnjo 2 hidroelektrarn.  



 

 

 
Nam najbližja bi bila v Hrastje Moti. Niže dol na Muri ne. V območju naše občine se hidroelektrarn ne 
predvideva. Seveda je pa naša želja, da sodelujemo pri nadaljnjih aktivnostih in spremljamo in odgovarjamo 
na vplive v našem območju.  
 
 
Pobuda; Svetnik je še enkrat ponovil pobudo, ki jo je dal že pred časom o tem, da ima Razvojni center Murska 
Sobota informacije o aktualnih razpisih in vsled tega predlagal, da se povežemo z njimi in se dogovorimo za 
dostopa do razpisov. Tudi povezava - link na njihovo spletno stran ter povezava, da nas informirajo o tem. 
 

Odgovor:  
 
Razvojni center omogoča, da se vsakdo lahko naroči na njihova obvestila. Ima pa tudi naša projektna pisarna 
vse informacije o razpisih in ustrezne vire na katere se je mogoče naročiti ter dobivati odprte in najavljene 
razpise po posameznih področjih. 
 
 
Pobudo št. 107; Svetnik je zaključil s pobudo, da bi se lahko občina prijavila še na kakšen dodatni razpis 
(mogoče preko pomurskega zakona) za javna dela glede na to, da je temu področju novi minister naklonjen. 
 
Odgovor: 
 
Zaradi pritožb, da je občina dobila premalo javnih del sta se občinski uslužbenec Iztok Jerebic in g. župan 
29.02.2012 udeležila sestanka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer so z državno sekretarko 
Patricio Čular, Damjano Košir, generalno direktorico Direktorata za trg dela in zaposlovanje in strokovnimi 
sodelavci iskali rešitve za probleme pri kriterijih za vključevanje v JD, kakor tudi za nove programe – razpise. 
 
Na pobudo, da bi del sredstev iz pomurskega zakona namenil za zaposlovanje so obljubili, da bodo predlog 
preučili in poskušali najti rešitev (zadeva se da izpeljati). Obljubili so še, da bo ponovno zunaj razpis 
»priložnost zame«, tako, da bomo lahko še s kakšnim društvom kandidirali za zaposlitve. O novih programih 
JD pa se bo lahko pogovarjalo šele po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2012. 
 
 
Vprašanje in predlog svetnika Alojza Forjana: 
 
Vprašanje št. 70; Svetnik je zastavil vprašanje o tem ali je že pripravljena dokumentacija za Melince, torej ko se 
bo popravljala kanalizacija (za pločnik na Melincih pri OŠ in vrtcu pri glavni cesti) bi se naj tudi uredil prostor, 
saj je nekoč tu že bil pločnik, zanima ga, če je to že načrtovano in če se bo to lahko dodatno uredilo.  
 
Odgovor: 
 

Gradnja pločnika ni predvidena v projektu kanalizacije in je sredstva za le-to treba zagotoviti iz drugih virov. 
 
 
Predlog št. 75; Glede ekoloških otokov pa je svetnik dal predlog, da naj se jih spet uvede po krajevnih 
skupnostih - na Melincih jih več ne vidi nikjer. Meni, da so taka zbirna mesta dobra in da ljudje tako še bolj 
pospešeno lahko ločujejo. 
 
Odgovor: 
 

V vasi Melinci je urejen en ekološki otok, ki se nahaja pri hišni številki 43 a, kamor se  lahko o ločeno odda 
papir in steklo.  



 

 

Zaradi stalne neurejenosti okoli ekološkega otoka pri hišni številki 175, so bili,  v dogovoru s predsednikom 
krajevne skupnosti, zabojniki odstranjeni.  
 
Občani Občine Beltinci imajo na razpolago več možnosti za oddajo ločenih frakcij, in sicer:  
V Občini Beltinci je urejeni zbirni center, kjer lahko občani 3x na teden oddajo sortirane odpadke brezplačno. 
1x na leto se zbirajo kosovni odpadki na odpoklic, nevarni odpadki in 1x na leto se zbirajo gume in to vse 
brezplačno za gospodinjstva. Vsako gospodinjstvo mora biti vključeno v organizirani odvoz ostalih 
komunalnih odpadkov in embalaže. Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpad pa zbiramo v lastnem 
kompostniku ali pa oddajamo izvajalcu GJS v rjavem zabojniku. Papir  zbirajo učenci osnovnih šol. 
 
 
Vprašanji in pobudi svetnika Slavka Petek: 
 
 
Vprašanje št. 71; Svetnik je zastavil vprašanje glede koriščenja kulturne dvorane za namene vaj, generalk ter 
ostalih aktivnosti, ki so jih doslej lahko izvajala društva iz Beltinec, sedaj pa kot je slišal to več ne bo mogoče. 
 
Odgovor: 
 
Ker smo na občini opazili in tudi bili obveščeni, da nekateri uporabniki za sabo v dvorani niso počistili ali jo 
celo poškodovali smo bili primorani vzpostaviti hišni red ter evidenco uporabe. Želimo da ta naša dvorana čim 
dlje ohrani svoj izgled in funkcionalnost zato smo apelirali na vse dosedanje uporabnike, da naj poizkušajo za 
splošne vaje uporabljati tudi druge prostore. Sama dvorana pa seveda ostaja na voljo vsem za večje prireditve 
in potrebe, generalke in situacije ko res ni mogoče najti drugega ustreznega prostora. 
 
 
Pobuda št. 107; Svetnik je v nadaljevanju podal pobudo, da naj bo upravljavec kulturne dvorane ZTK Beltinci, 
to je torej tisti, ki pokriva kulturno področje, tako se bo razbremenilo občinsko upravo.  
 
Odgovor: 
 
V pripravi je ustrezna rešitev o upravljanju doma kulture Beltinci, ki bi razrešila to stanje med lastnikom 
Krajevno skupnostjo Beltinci in Občino Beltinci kot investitorjem. 
 
 
Pobuda št. 108; Naslednja svetnikova pobuda pa je vezana na to, da se pod okriljem ZTK Beltinci ustanovi 
projektna skupina oz. programski svet za proslave, kjer bodo vključeni tisti, ki se bodo pomenili kdo bo 
sodeloval  v proslavah in da se jih bo potem pripravilo. 
 
Odgovor:  
 
Občinske proslave organizira Občina in smo seveda zelo veseli vsake pobude po sodelovanju društev, zavodov 
ali še koga drugega. Ta praksa je v zadnjem času pokazale zelo lepe rezultate na naših proslavah. Potrebno je 
le pravočasno izraziti pripravljenost za sodelovanje, da se lahko naloge ustrezno skoordinirajo. 
 
 
Vprašanje št. 72; Glede industrijskih con v občini pa je svetnik navedel, da ugotavlja, da smo se pre-mnogokrat 
spametovali o tem katera je prava in zakaj katera ni primerna, na koncu pa nimamo v občini še nobene. Zanima 
ga, če občina oz. vsi skupaj želimo, da se na tem področju kaj uredi. Imamo namreč odlične infrastrukturne 
objekte, o tem se govori skoraj že na vsaki seji sveta.  
 
 



 

 

Odgovor: 
 
Občina Beltinci ima po za enkrat veljavnih prostorskih aktih občine občinsko poslovno-industrijsko cono pri 
čistilni napravi v Beltincih, ki zavzema cca 12 ha. Cona je deloma urejena. Cca 90% zemljišč je v občinski 
lasti, ki so bila kupljena tudi s pomočjo manjše finančne pomoči države, preostanek pa je predviden za odkup. 
Druga obrtno industrijska cona znotraj obstoječe meje zazidave je v Lipovcih pri bencinski črpalki OMV, kjer 
je strateško najboljša lokacija za nadaljni razvoj. Zemljišča v njej so v lasti SGP Pomgrad d.d. Del teh zemljišč 
je lastnik pripravljen odprodati, del pa hrani za eventualno razširitev soje dejavnosti. Pri »grenaru« v 
Beltincih je znotraj obstoječe meje zazidave tudi obrtna cona, ki je v lasti SGP Pomgrad d.d. Zemljišča v njej 
so popolnoma komunalno opremljena in so naprodaj. Občina se je že dogovarjala z ustreznimi ministrstvi 
okrog nadaljevanja postopka občinskega prostorskega načrta in predvidevamo tudi v kratkem te aktivnosti 
nadaljevati z novim pristojnim ministrstvom, da vidimo možnosti izkoriščanja naše dobre geostrateške lege ob 
avtocesti in železnici. Poleg tega kljub težkim gospodarskim časom intenzivno sami in preko regijskih 
organizacij iščemo potencialne investitorje za našo občino. 
 
 
Predlog svetnika Mateja Zavec: 
 

 

Predlog št. 76; Svetnik je podal predlog, da se preveri morebitno spornost članka »Za vse otroke, za vse družine, 
za človekove pravice«, ki je bil objavljen v 30. številki občinskega glasila Mali rijtar. Ob vsem spoštovanju 
drugo mislečih gre v primeru objave navedenega članka za kršitev Zakona o volilni in referendumski kampanji, 
ker je glasilo izšlo 28. februarja 2012, ko je že potekala pred referendumska kampanja. Po prvem odstavku 5. 
člena je zakon kršen, saj glasilo ni objavilo volilnih pravil. Pri referendumih je to vsaj 25 dni pred 
referendumom. V praksi to pomeni, da mora objaviti pred izidom glasila (na spletnih straneh občine), saj izide 
glasilo v času predvolilne kampanje. V nadaljevanju je povedal, da je, ko je bil o objavi članka seznanjen, 
urednico na to opozoril. Kljub temu nekomercialne referendumske vsebine ni izločila iz glasila. Po tretjem 
odstavku 6. člena organizatorjem volilne kampanje ne omogoča enakih pogojev za objavo. Direkten poziv-
agitiranje je korak čez mejo sprejemljivega. V praksi to pomeni, da je za kršitev prvega odstavka zagrožena 
denarna kazen za izdajatelja, torej občino! Ker ni objavila volilnih pravil, s katerimi bi zagotovila enakopravnost, 
pač medij ne sme poročati o referendumu, sicer krši zakon. Izdajatelj oz. župan je urednico opozoril in ji razložil, 
da v primeru objave dela v nasprotju z Zakonom o volilni n referendumski kampanji. Dovoljena pa je objava 
komercialnega oglasa! Tudi če nekdo vpraša občinsko upravo, ali so v primeru posredovanja in »ne dovolitve 
objave« cenzurirali odgovorno urednico in posegali v njeno delo, je na mestu odgovor, da je občina delal v 
skladu z zakonodajo. Menim, da si nihče od nas ne želi, da bi občinsko glasilo postalo orodje za politični 
agitacijo. Ne za eno, niti za drugo »opcijo«. Vsak pa ima možnost, da si zakupi oglas. Bojim se, da bo občinsko 
glasilo postalo polje političnih obračunavanj, zato apeliram na urednico, da se v bodoče poleg vseh obveznosti  
urednikovanja ustrezno seznani z zakonodajo.  
 
 
Odgovor: 
 
Z ministrstva za pravosodje in javno upravo so pred kratkim pojasnili, da se za referendumsko kampanjo po 
Zakonu o volilni in referendumski kampanji štejejo zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in 
propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev ter plakatiranje in javni shodi v zvezi z referendumsko 
kampanjo. Bistven element referendumske kampanje je v njenem namenu. Namen kampanje je namreč 
vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju in volivce nedvoumno pozivati, naj glasujejo za ali proti, 
pojasnjujejo na ministrstvu. Po mnenju ministrstva pa lahko posameznik tudi v času referendumske 
kampanje v skladu z 39. členom ustave svobodno izraža svoje mnenje. Če izvaja dejanja kampanje, pa mora 
biti prijavljen kot organizator kampanje. Za sam nadzor nad izvajanjem določb Zakona o volilni in 
referendumski kampanji je pristojen inšpektorat za notranje zadeve, ki v primeru prijave kršitve za vsak 
konkreten primer posebej oceni ali je bila podana kršitev ZVRK ali ne.   



 

 

Stališče, ki ga je v primerljivi zadevi zavzel Inšpektorat za notranje zadeve je, da v primeru, če avtor izraža 
svoje osebno mnenje glede družinskega zakonika in to v času, ko še ne velja volilni molk, ne gre za prekršek 
po Zakonu o volilni in referendumski kampanji. 
 
Vsekakor pa želimo da naše občinsko glasilo deluje skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji 
in da uredniški odbor pravočasno sprejme ustrezna pravila, kot morajo to vsi javni mediji. Na ta način ob 
bodočih volitvah ne bo prišlo do dvomov okrog izražanja mnenj v času volilnih kampanj,  saj je potrebno vsem 
udeleženim stranem dati enako možnost komuniciranja svojega mnenja. 
 
 
Vprašanje in pobuda svetnika Bojana Vereš: 
 

 

Vprašanje št. 73; Svetnik je uvodoma izpostavil, da se pri izgradnji kanalizacijskega omrežja v občini opaža, da 
je prisotna površnost delovodij. O tem je bil seznanjen 19. februarja 2012, ko je bil prisoten na občnem zboru v 
Ižakovcih. Tam je prejel zapisnik popisa napak izvedenih del v Ižakovcih in ga zanima, če so se nepravilnosti, ki 
so nastale že odpravile, sanirale, in če ne, kdaj se bodo?  
 
Odgovor: 
 
Vse napake, ki so se pojavile po izgradnji sekundarne kanalizacije v naselju Ižakovci se bodo popravile oz. 
sanirale, ko se bodo sanirale tudi pomanjkljivosti pri izgradnji primarne kanalizacije oz. ob koncu gradnje 
primarne kanalizacije. Za kar je predvideni rok v drugi polovici leta 2012. 
 
 
Pobuda št. 109; Svetnik je v nadaljevanju podal pobudo, ki se nanaša na ZTK. V Ižakovcih v tem času vozi brod 
do 16.00 ure. Nekateri ljudje imajo gaj čez reko Muro. In zato ne morejo ob delavnikih pa tudi v soboto, v svojo 
»gaj«. V tem času, ko si ljudje najbolj pripravljajo drva za naslednjo kurilno sezono, morajo že pred 16.00 
domov. Predlaga, da se že v mesecu marcu preko javnih del prerazporedi tja dodaten brodar ali pa se drugače 
razporedi delovni čas brodarja npr. 9.00 do 18.00 ure. Ob deževnih dnevih je brodar na tem mestu nepotreben in 
takrat ni treba, da je tam. Zato, bi lahko te ure kompenziral z delom do 18.00 ure. Ne pozabimo da brod ni 
namenjen samo turističnih dejavnosti, ampak je bil prvotno narejen s strani domačinov za potrebe domačinov. 
Da bo vozil aprila in maja do 18.00 takrat se lahko samo še pogozduje ne pa seka. 
 
Odgovor: 
 
Brod v Ižakovcih vozi od marca do novembra do 18. ure (od 08.00). Do  marca pa do 16.00 in v skladu s 
potrebo. Do meseca marca  se brodarji prilagajajo zimskim razmeram in potrebi ljudi. 
 
 
Pobuda svetnika Bojana Žerdina: 
 

Pobuda št. 110; Svetnik je podal pobudo  o eventualni namestitvi digitalnih reklamnih tabel na vpadnicah v našo 
občino – podobna oz. enaka kot jo imajo na vpadnici v Občino Odranci. Prouči se torej naj možnost (finančna, 
prostorska realizacija) take postavitve tudi pri nas. Dolgoročno bi se taka investicija sigurno poplačala, saj bi se 
lahko na teh tablah predstavljali in reklamirali tudi naši poslovni kot tudi samostojni podjetniki. 
 
Odgovor: 
 
Občina bo proučila smiselnost namestitve digitalne reklamne table; z vidika možnosti prostorske umestitve, 
stroškov postavitve  in glede dodatnih zahtev, ki jih je pri postavitvi take table potrebno upoštevati. Za enkrat v 
proračunu za ta namen nimamo zagotovljenih sredstev.  



 

 

 
Vprašanje svetnika Marjana Balažica: 
 
Vprašanje št. 74;  Svetnik je zastavil vprašanje glede elektrifikacije železniške proge Pregersko-Hodoš 
(zadovoljen je z odgovorom glede protihrupne ograje za Bratončarje),  zanima ga, če ima občina na voljo na 
vpogled študijo, kar je navedeno tudi v odgovoru na njegovo vprašanje. 
 
Odgovor: 
 
Vpogled v študijo oz. pravilno v lokacijski načrt za rekonstrukcijo železniške proge Pragersko-Hodoš je 
vsekakor mogoč v občinski upravi Občine Beltinci.  
 
 
Pobude in predlog svetnika Romana Činča: 
 

Pobuda št. 111; Svetnik je uvodoma povedal, da ima Občina Beltinci problem da ni investitorjev, saj se nas le-ti 
izogibajo. En problem kot navaja je, da je na podlagi visokega nadomestila za nezazidanega stavbnega zemljišča 
drago investirati v hišo ali poslovne objekte, temu botrujejo stroški spremembe namembnosti zemljišč, kar je 
bilo uvedeno pred kratkim in je to področje postavilo marsikoga v nezavidljiv položaj. Torej daje pobudo o tem, 
da se prične čim prej pritiskati na državo, da se  odškodnina za spremembo namembnosti minimalizira ali 
odpravi, in pri tem poudari, da bi se s takimi temami moral ukvarjati Razvojni svet Pomurske regije. Glavni 
projekt pa je po njegovem mnenju vsekakor energetska samooskrba.  
 
Odgovor: 
 
Preveliko višino nadomestila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, je sprevidel tudi državni organ, 
ki je to nadomestilo pred kratkim predpisal. Po za enkrat znanih informacijah država že spreminja in 
dopolnjuje predpis (Zakon o kmetijskih zemljiščih) z namenom zmanjšati višino nadomestila za spremembo 
kmetijskih zemljišč oz. v nekaterih primerih celo za odpravo tega.  
 
 
Pobuda št. 112; Glede kulturne dvorane je svetnik povedal, da KS Beltinci ni nikoli ovirala občine, da se 
vzpostavi red, predlagali so še, da se nekaj napiše kot tudi da se pravilniki čim prej sprejmejo.  
 
Dejstvo pa je tudi, da kot lastnik morajo imeti pristojnosti pri izboru, kdo bo s tem upravljal, kako bomo obračali 
to zadevo, to mora biti ena oseba. Zavedati se je tudi potrebno, da je občina dvorano le adaptirala, zgradila pa jo 
je KS in je že nekoč bila lastnik teh prostorov. Če pa kdo s tem ne želi sprijazniti pa naj se pove, da pač to ne bo 
več protokolarni objekt, da občina več ne bo z njim upravljala in bo KS sama vzpostavila sistem. Sam vidi pri 
tem osebo, ki bo sposobna z vizijo in konkretnim programom nadzorovati tudi pokrivanje stroškov kot tudi vse,  
kar se bo v dvorani dogajalo, vendar da bo vse to v mejah normale. Ne zdi se mu pa prav to, da se vedno 
pogrevajo zadeve okrog dvorane ter da se govori da KS vedno nekoga favorizira. Še eno dejstvo je to, da so v 
društvih iz Beltinec tudi člani iz drugih krajevnih skupnosti, torej je članstvo širše in niso to samo beltinska 
društva kot se vedno govori.   
 
Odgovor: 
 
V zvezi s pobudo imenovanega svetnika št. 112 glede kulturne dvorane v Beltincih je potrebno povedati, da je 
Krajevna skupnost Beltinci zemljiškoknjižna sedanja lastnica tega objekta, čeprav je bila rekonstrukcija in 
obnova objekta sofinancirana v razmerju: Občina Beltinci 70%, Krajevna skupnost Beltinci 30%. V davni 
preteklosti zgrajeno dvorano je Krajevna skupnost Beltinci neodplačno odstopila Tovarni Beltinika za 
proizvodne prostore zaradi tega, da so potem krajani sedanje Občine Beltinci lahko dobili zaposlitev.  
 



 

 

Po informacijah, ki so na razpolago, je Beltinka v zameno za prejeti objekt finančno pomagala pri gradnji 
Vrtca na Jugovem v Beltincih. Pred nekaj leti je Občina Beltinci (in ne Krajevna skupnost Beltinci) v 
stečajnem postopku od Beltinke odkupila objekt sedanje kulturne dvorane, ki ga je potem po sklepu 
občinskega sveta neodplačno prenesla v lastništvo Krajevne skupnosti Beltinci. Društev, ki imajo širši pomen 
in imajo člane iz celotne občine, je pa še več in delujejo tudi v drugih krajevnih skupnostih, kar je pohvalno in 
za društveni utrip v občini vsekakor pozitivno. 
 
 
Pobuda št. 113; Svetnik je podal pobudo o tem, da naj župan pove svoje mnenje ter, da naj se občina vključi v 
rešitev situacije na Cankarjevi ulici, kjer se občani srečujejo z grožnjami.  
 
Odgovor: 
 
Občina je bila obveščena, da je poziv sveta KS Beltinci sprožil določen buren odziv prebivalcev Cankarjeve 
ulice. Od takrat je občinska pravna služba skupaj z županom prevzela primer in preverila pravna dejstva 
okrog navedene problematike in tudi sodelovala na razgovorih s KS Beltinci in z odvetnikom, ki zastopa 
prebivalce Cankarjeve ulice. Na zadnjem sestanku je bilo dogovorjeno, da se do konca aprila omenjenemu 
odvetniku sporoči naše stališče. 
 

 
Predlog št.: 77; Glede pravilnikov pa je svetnik podal predlog, da se naj naredi simulacija glede na lanske vloge 
ter da občina naj spodbudi povezovanje med društvi, da ne bo nagrajevanje suhoparno ampak motivacijsko in 
širše nastavljeno. 
 

Odgovor:  
 
Po pripravi končnih predlogov pravilnikov so bile izdelane simulacije za športni pravilnik, ki jo je na podlagi 
lanskih vlog izdelal občinski uslužbenec Jože Pivar, ki je že več let član komisije pristojne za razdeljevanje 
sredstev športnim društvom ter simulacije za socialna/zdravstvena, turistična in druga društva, ki jih je na 
podlagi lanskih vlog izdelala občinska uslužbenka Tatjana Trstenjak. Za kulturna društva simulacija ni bila 
izdelana, saj razpisna dokumentacija vsa ta leta ni bila usklajena z veljavnim pravilnikom in tako iz samih 
vlog ne izhajajo podatki, ki so podlaga za točkovanje na podlagi pravilnika. 
 
 
Pobudi in vprašanje svetnice Genovefe Virag: 
 
 

Pobuda št. 114; Svetnica je dala odgovor na pobudo s strani občanov, saj baje nekateri niso hoteli dati vloge za 
razpis za podelitev štipendij občine, češ da je to brez veze, ker baje dobijo le tisti, ki imajo veze na občini in veze 
s svetniki. Dodala, da na izbiro štipendistov občinski svet nima vpliva, občinski svet izglasuje sredstva v 
proračunu, izbiro pa naredi PIF Murska Sobota, skupaj z strokovno komisijo, ki jo imenuje župan na podlagi 
pravil iz veljavne zakonodaje. Torej daje pobudo, da naj se vsak, ki želi določene odgovore, direktno obrne na 
občino, kjer bo dobil verodostojne odgovore in naj ne vznemirjajo okolice in drugih z neresnicami, saj je tega 
drugod po državi že odločno preveč. 
 

Odgovor: 
 
Občinska uprava podpira pobudo svetnice, da naj se vsak (svetnik/ca ali drugi občan/ka) najprej za določeno 
vprašanje obrne direktno na občinsko upravo, kjer bo edino dobil verodostojne odgovore.  
 
 
 



 

 

 
Pobuda št. 115; Svetnica je podala pobudo o tem, da se naj tudi štipendisti, starši z otroci, osnovnošolska 
mladina in ostali v čim večjem številu pridružijo vseslovenski čistilni akciji, ki bo izvedena že v tem mesecu. 
Otroke je prav tako potrebno že od malega učiti, da za čisto okolje lahko sami že veliko naredijo, tudi s tem, ko 
poberejo kakšen odvržen papirček.  
 
Odgovor:  
 
Letošnja čistilna akcija je imela dober odziv v občini saj se je je udeležilo 1355 udeležencev iz vseh generacij. 
Verjamemo, da je to dobra popotnica in vzgled vsem, da želimo ohraniti naše okolje lepo in čisto za nas in za 
naše zanamce. 
 
 
Vprašanje št. 75; Svetnica je na koncu še zastavila vprašanje glede poteka kriminalistične preiskave na občini. 
Župana je prosila, da seznani s tem tudi občinski svet in javnost. 
 
Odgovor: 
 
Župan je potrdil, da preiskava poteka in da občina maksimalno sodeluje, da se zadeva razreši. Hkrati pa se 
sprašuje kdo in s kakšnim namenom s prijavami, ki so praviloma anonimne, sproža tovrstne preiskave. Le te 
so namreč stalne spremljevalke občine Beltinci že mnoga leta. 
 
 
 
Odgovore zbrala: 
višja svetovalka III 
Tatjana Trstenjak 
 
 

Župan Občine Beltinci 
dr. Matej Gomboši 

 


