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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA  
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, DANA NA 26. REDNI SEJI DNE 25.07.2013 

 
 
Vprašanje svetnika  Martina  Duha 
 
Svetnik je vprašanje št. 171 navezal  na kanalizacijo in pripombe KS Melinci – opažajo, da 
je ena zadeva naravna šla mimo in se ta ni izkoristila glede nadzora. Vodostaji so padli in 
zadeva na Melincih še vedno stoji. Povedal je, da nočejo in ne moremo si dovoliti, da ko bo 
zadeva laufala in bo priklopljeno prebivalstvo ter da bi izliv iz kanalizacije bil tak kot je bil 
izliv v zimskih mesecih, ko se je podtalnica dvignila.  
 
Odgovor: 

 

Župan dr. Matej Gomboši  je svetniku na seji občinskega sveta odgovoril, da se strinja z njim 
ter da razume njegovo skrb. Vendar pa se stvari urejajo, vse naenkrat ni mogoče urediti, 
vendar pa se dela na več lokacijah, res je, da je visoka voda ena od načinov za tesnost 
kanalov, ni pa edini način. Pri tem sodelujejo certificirana podjetja s strani države in tudi sam 
bo zahteval odgovornost vseh, če kaj ne bo narejeno. Vodotesnost bo preverjena, to je 
sigurno. 
 
Dodatni odgovor nadzornika Antona Kolariča: V pomladnih mesecih je bil vdor vode v 
kanalizacijski sistem, delno zaradi netesnosti sistema, delno pa tudi zaradi zelo visokega 
vodostaja talne vode, ki je bila v pomladanskih mesecih prisotna na celotnem delu Pomurja in 
tudi v naselju Melinci na nekaterih mestih nad nivojem terena. 
 
Izvajalec del je saniral letos poleti vsa netesna mesta in po sanaciji je bila izvedena meritev 
vodotesnosti kanalizacijskega sistema s strani akreditirane zunanje institucije, ki je ugotovila, 
da je sedaj kanalizacijski sistem vodotesen. 
 
V Melincih je bil 6.9.2013 opravljen tudi kvalitetni prevzem izgrajenega kanalizacijskega 
omrežja, na katerem ste bili sami prisotni in ste se lahko sami prepričali, da je kanalizacija 
brez vode. Izvajalec del pa mora sanirati še posedke na cesti in sanirati cesto v naselju Melinci 
v smeri proti Odrancem. 
 
Kot nadzornik zagotavljam, da je kanalizacija v naselju Melinci izvedena v skladu s projektno 
dokumentacijo in vodotesno. 
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Vprašanje svetnika Srečka Horvata: 

 

Svetnik je povedal, da je na prejšnji seji pri pobudah in vprašanjih dal predlog da se pristopi k 
pripravi občinskih podrobnih prostorslih načrtov (OPPN) za vse krajevne skupnosti v občini 
in je dobil odgovor, da je občinska uprava že pristopila k pripravi OPPN-jev za tri vasi. Prosi, 
če lahko pove župan za katere tri vasi se gre in kdaj je predvideni zaključek in če so v tem 
času možni predlogi in želje ter pripombe, da jih podajo tisti krajani v katerih vaseh se bo to 
delalo. Nadalje ga zanimalo –vprašanje št.  172 kakšne so aktivnosti na naši obrtni coni v 
Beltincih izvedene in kakšne se predvidevajo. V glasilu je bilo zapisano, da potekajo 
aktivnosti in ga zanima, če je temu res tako in katere so to.  
 
Odgovor: 

 

Župan dr. Matej Gomboši  je svetniku na seji podal odgovor, da  gre za tri vasi, kjer je v 
pripravi  OPPN in sicer za Ižakovce, Melince in Lipovce, ker je tam največ površin, ki še niso 
prostorsko urejene kot bi bilo treba. OPPN-ji so v fazi sprejema  (oz. izdelave) in seveda bodo 
lahko občani sodelovali, saj je postopek točno določen v zakonu.  
 
Glede obrtne cone pa mu je župan povedal, da je tista v Lipovcih delno tudi naša in da je ne 
smemo zanemarjati. Le-ta je zelo pomembna, saj so takšne lokacije ob stičiščih dveh velikih 
evropskih koridorjih redke. Preverjamo tudi možnosti države in Luke Koper okrog nadaljnjih 
aktivnosti pri tej coni. Glede beltinske pa se išče rešitve v povezavi z obnovljivimi viri 
energije (geotermalna energija), da bi se pomagalo investitorjem, da bi se jim ponudilo 
energijo za njihovo dejavnost- torej interes za to našo cono obstaja.  
 
 
Vprašanje svetnika Igora Adžiča: 

 

Svetnik je povedal, da na prejšnji seji OS ni dobil ustreznega odgovora na svoje vprašanje saj 
občani še vedno ne vedo koliko stane izgradnja kanalizacije v celoti, koliko je sredstev bilo iz 
kohezije, kakšen bo njihov delež, tako da je odgovor bil v napačno smer zapisan. 
 
Pod pobudo 176 iz prejšnje seje OS je podal da bi bilo primerno, če občina pridobila lastniške 
in solastniške deleže v zavodih in ustanovah in že takrat je bilo jasno, da to sprašuje za 
Pomurske lekarne, kjer imamo predstavnico in ne vemo v kakšnem deležu smo zastopani v 
tem zavodu, saj je to ne nazadnje organizacija, ki ima kar nekaj milijonska sredstva in kapital 
vemo kam se lahko preusmeri, če spremljamo pretekle denarne tokove. Aktivnosti naj se 
izpeljejo, sklicuje pa se pri tem na 18. člen poslovnika OS. Zanima ga, da se točno izračuna 
delež na gospodinjstva kakšen bo. 
 
Odgovor: 
 
Župan mu je na seji  OS odgovoril, da številk v odgovoru svetnik ni dobil, saj še nismo tako 
daleč da bi bile izdane vse situacije. Vendar ga naj ne skrbi, da bodo vse končne informacije 
na voljo. Glede Pomurskih lekarn pa se bo preverilo in pridobilo informacijo. 
 
Dodatni odgovor v zvezi z Pomurskimi lekarnami (Venčeslav Smodiš): Naknadno je bilo  
preverjeno in ugotovljeno, da so tudi Pomurske lekarne en izmed javnih zavodov z 
neurejenim lastništvom. Skupaj 16 občin, pravnih naslednic bivše murskosoboške občine 
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namreč glede lastništva javnega zavoda Pomurske lekarne še ni doseglo  sporazuma  glede 
(so) lastništva tega zavoda in prtedvsem glede kriterijev za solastniške deleže v zavodu. 
 
Vsaka od občin  soustanoviteljic Pomurskih lekarn ima v skladu z Odlokom o ustanovitvi 
Pomurskih lekarn  (Ur. list RS, št.  44/96)  v Svetu Pomurskih  lekarn po enega predstavnika, 
en je predstavnik zavarovancev in šest je predsstavnikov delavcev zavoda. Ustanoviteljske 
pravice do javnega zavoda tako občine ustanoviteljice izvršujejo preko sodelovanja 
predstavnikov občin ustanovoteljic (tudi Občine Beltinci v Svetu zavoda, ki skupaj šteje 23 
članov.  Čim prej  bo moralo priti v tem javnem zavodu podobno kot tudi v drugih  javnih 
zavodih z neurejenim lastništvom  do formalno pravne ureditve lastniškega stanja zavoda. 
 
 
Pobuda svetnika Alojza Srake: 

 

Svetnik je povedal, da še vedno zagovarja stališče, da bi naj imeli oglaševanje društva v 
občini zastonj – moti ga še vedno to, da Komuna zaračunava namestitev, odstranitev plakata 
in potem še vmes vse tiste dni, ko plakat visi obešen- to ne more biti. 
 
Povedal je še, da je bilo govora tudi v zvezi z razvojnimi načrti občine – veliki se bodo 
zaključili – tako kanalizacija kot tudi vodovod – ostaja pa denacionalizacija v občini. 
Predlagal je oz. dal pobudo št. 181 da naj si občina pridobi pooblaščenca in naj ga plača če je 
potrebno in naj se tudi pri nas te zadeve enkrat že zaključijo. Občina naj naredi vse, kar je 
možno na tem področju. 
 
Odgovori: 
 
Župan je svetniku na seji OS odgovoril, da se na področju denacionalizacije občina zelo 
angažira. Osebno je na vezi s kabinetom ministra. Glede plakatiranja pa mu je podal odgovor, 
da je to urejeno v skladu z odlokom in da občina tudi sofinancira vsa domača društva pri 
plakatiranju v višini 50%..  
 
V tem času je občina v zadevi denacinalizacije gradu tudi že prejela novo ugodno odločbo 
Ministrstva za kulturo, kjer je na podlagi več ustreznih pravnih dejstev zapisano, da 
upravičenci ne morejo dobiti gradu nazaj in se ta njihova zahteva zavrne. Sedaj čakamo na 
odločitev upravičencev ali se bodo ponovno pritožili. 
 
Dodatni odgoovor občinska uprave: Izhodišče za pripravo cenika plakatiranja v Občini 
Beltinci, ki je bil sprejet s strani Nadzornega sveta Komune Beltinci d.o.o. in je pravna 
podlaga za obračunavanje storitev nameščanja in odstranjevanja plakatov ter za pobiranje 
občinske takse, je bila predhodna analiza stroškov, ki nastajajo z izvajanjem nameščanja in 
odstranjevanja plakatov. Prav tako pa je Komuna Beltinci d.o.o. pri pripravi cenika sledila 
praksam drugih občin na področju plakatiranja. 
 
S prenosom dejavnosti oglaševanja na izvajalko Komuno Beltinci d.o.o., je bilo le-tej podano 
tudi pooblastilo za pobiranje občinske takse, ki jo potem Komuna na vsako četrtletje odvaja 
občini. Komuna Beltinci d.o.o. torej oglaševalcem, ki niso oproščeni plačila občinske takse, 
poleg stroškov nameščanja in odstranjevanja zaračunava tudi občinsko takso, katere višina je 
odvisna od tega s koliko plakati stranka oglašuje in za kakšno časovno obdobje. In ravno 
zaradi lažjega obračunavanja občinske takse in zaradi tega, ker stranke oglašujejo z različnim 



4 
 

številom plakatov in za različno časovno obdobje, je bil cenik nastavljen na način, da se 
obračun izvede za en plakat na dan. 
 
Občinska društva in druge nedobičkonosne organizacije niso zavezanci za plačilo občinske 
takse, ki pomeni plačilo za koriščenje javne površine in se obračunava glede na velikost in 
število plakatov ter glede na dneve oglaševanja na javnih plakatnih mestih, ampak so 
zavezana k plačilu dela stroškov nameščanja in odstranjevanja plakatov. 
 
Splošni pogoji plakatiranja sprejeti s strani Komune Beltinci d.o.o., dne 26.03.2013 določajo, 
da je minimalno časovno obdobje v katerem lahko stranke oglašujejo šest dni in da je 
minimalno število plakatov s katerimi stranke oglašujejo pet. Za obdobje šestih dni torej 
oglaševalec za samo namestitev in odstranitev petih plakatov plača 12,60 EUR neto oziroma 
društva ob 50% subvenciji  6,30 EUR neto. Potrebno je poudariti, da je Komuna Beltinci 
d.o.o. tudi že v preteklosti, za enkratno namestitev in odstranitev desetih plakatov 
oglaševalcem, v skladu s takrat veljavnim cenikom, obračunala 25,00 EUR, poleg tega pa 
jim je bila s strani občinske uprave obračunana še občinska taksa za oglaševanje na javnih 
površinah.  
 
V primeru, da pa stranka oglašuje z večjim številom plakatov in daljše časovno obdobje, pa je 
poleg plačila višje občinske takse (seveda v primeru, če ni oproščena plačila občinske takse), 
posledično zavezana plačati tudi višje stroške nameščanja in odstranjevanja plakatov, in sicer 
iz naslednjih razlogov; 

• v primeru večjega števila plakatov, ki se izobešajo na različnih lokacijah, s samim 
nameščanjem in odstranjevanjem plakatov praviloma nastajajo višji stroški (večja 
poraba goriva za vožnjo od vasi do vasi in dodatna poraba časa delavca, ki plakate 
namešča), 

• v primeru, da so plakati izobešeni dlje časa pa prihaja do situacij, da so plakati bodisi 
poškodovani ali pa prelepljeni s strani drugih oglaševalcev in v tem primeru mora 
zadolžena oseba vsake toliko časa preveriti stanje na terenu in nadomestiti 
poškodovane oziroma prelepljene plakate (dodatna poraba goriva in dodatna poraba 
časa delavca, ki namešča). 

 
Vprašanje svetnika Slavka Petka: 

 

Dal je pobudo št.  182  in sicer glede ulične številke 14/a v Gančanih – to je nova hiša pri 
potoku Pinkava. Obljubljena je bila namreč namestitev ulične razsvetljave, pa do tega še 
vedno ni prišlo kljub plačilu vseh potrebnih prispevkov. Prav tako tam tudi ni cesta asfaltirana 
in se makadamska cesta zelo praši in onesnažuje fasado stanovanjske hiše.  
 
Glede čiščenja in urejanja pokopališč kot je že dal pobudo in se navezal na njegov odgovor da 
bo treba tudi na tem področju se lotiti stvari drugače. Stroški so, saj se razume,vendar pa se je 
preden ni bilo treba plačati urejanja, vse uredilo v krajevni skupnosti, se je pokosilo travo in je 
bilo tudi vse v redu. Zavedati se je potrebno, da je ljudem čedalje težje, plače so nizke,čedalje 
več je odpuščanj, ljudje ne bodo zmogli plačevati in bodo raje dali grobove razdreti, to pa tudi 
ni prav. Zato je dal pobudo št. 183  naj se razmisli o tem in najde neko drugo rešitev. Glede 
položnic za NUSZ je minilo že pol leta in prvega obroka še vedno ni na položnicah prišlo do 
občanov. 
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Odgovor: 

 

Župan je svetniku na seji OS odgovoril, da se bo za ta naslov preverilo kot predlaga oz. daje 
pobudo svetnik.   
 
Naknadno je občinska uprava opravila poizvedbo ( Iztok Jertebic) glede ulične svetilke  pri 
hišni številki 14/a v Gančanih in je bilo ugotovljeno, da se na to temo še ni nihče pogovarjal 
ali obljubljal. Makadamska cesta pa se bo gredirala in zavozila  v kratkem. 
 
Cene glede vzdrževanja pokopališč je župan povedal, da smo iskali najnižje kot se je  le dalo, 
vendar pa so stroški veliki in je na tej službi tudi izguba. Videli bomo torej kako bo naprej za 
naslednje proračunsko obdobje. Celotna zgodba okrog pokopališč je bila tudi usklajena s 
krajevnimi skupnostmi.  
 
Podrobno je to področje predstavil Janez Senica, direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, ki 
povedal, da je vedno tako, da dokler ni potrebno plačevati ni problemov, potem pa ko se 
naenkrat začne nekaj zaračunavati pa so problemi. Prisotnim je podal podatke koliko stroškov 
in kakšni računi prihajajo na Komuno samo za odvoz kontejnerjev iz pokopališč. Ni se  
strinjal  s tem, da sedaj, ko se je v vse vpletlo Komuno, sedaj pa naj bo ona za vse kriva.  
 
Glede položnic za NUSZ je župan povedal, da smo si vzeli več časa in se je stanje 
maksimalno preverilo po celi občini in tako so se tudi t.i. luknje po krajevnih skupnostih 
pokrile, tako da je sedaj zajetih v plačevanje nadomestila po vaseh vključenih več površin in 
bodo vasi dobile še nekaj več sredstev s tega naslova.  
 
Med tem so bile odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in položnice za 
plačilo zavezancem tudi že izdane. Prva plačila so bila dobljena in tudi prenakazana 
krajevnim skupnostim, saj se zavedamo stiske vseh v teh težkih finančnih časih. 
 
 
Vprašanje svetnika Alojza Forjana: 

 

Svetnik je povedal, da je okrog kanalizacije, ki je sedaj izredno aktualna, sam pridobil drugo 
informacijo. Namreč izvedel je, da manjka soglasje za priklop ostalih delov. Moti ga glede 
vodotesnosti, ki se jo bo preverjalo, da bi se to najprej preverilo na Melincih, saj tam smrdi in 
zanima ga zakaj se to prej ni naredilo-vprašanje 173. 
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku na seji OS odgovoril, da niso vse linije bile pripravljene, ker niso bila 
podpisana vsa elektro soglasja, da bi pognali tiste linije, eno črpališče je še ostalo, ampak se 
tam rešuje preko CSD Murska Sobota, ker je oseba starejša. Vodotesnosti še niso končane, saj 
so v zadnji fazi kot je že prej povedal in obrazložil. Vse pa se ureja, tako da se bodo vse linije 
aktivirale pravočasno. 
 
(Dodatna obrazložitev Borut Balažic): Vodotesnost kanalizacijskega sistema je bila 
opravljena med drugim tudi v naselju Melinci. Iz poročila izvajalca je razvidno, da je to 
vodotesnost opravljalo podjetje, ki je ima za ta dela ustrezne certifikate. Ugotovljeno je bilo, 
da so napake na kanalizacijskem sistemu bile odpravljene in da je sistem vodotesen. 
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Nemogoče pa je, da bi iz kanalizacijskega sistema zaudarjalo, ker fekalije še niso spuščene v 
sitem oz. ne bi smele biti. 
 
 
 
Odgovore zbral: 
 
Direrktor občinske uprave 
Venčeslav Smodiš 


