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ODGOVORI NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA PODANA NA 28. REDNI SEJI 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DNE 28.01.2014 

 

 
 
 
 
Vprašanji, pobuda in predlog  svetnika Perša Štefana 
 
 
Vprašanje št. 177; Svetnik Štefan Perša je uvodoma zastavil vprašanje glede vodotoka 
Gramozna ulica v Dokležovju do reke Mure, torej ureditev cestnih prehodov do parcel.  
 
Odgovor: 
 
Betonski cevni propusti v jarku na cesti, ki vodi z Gramozne ulice v Dokležovju v gozd in 
do reke Mure se bodo poskušali urediti v sklopu vzdrževanja gozdnih cest letu 2014, v 
kolikor vgradnja propustov ne bo zahtevala večjih finančnih sredstev, sicer bo potrebno 
v občinskem proračunu v ta namen predvideti  določena finančna sredstva. 
 
 
Pobuda št. 193;  V nadaljevanju je svetnik podal pobudo za ureditev preglednosti stanja 
občinskega premoženja (predlaga se po segmentih) – načrt prodaje in odkupa 
nepremičnin naj bo pripravljen na bolj enostaven in pregleden način, da bo delo odborov 
lažje.  
 
Odgovor:  
 
Občinska uprava je preko portala i-občina vzpostavila elektronsko obliko evidence, ki se 
bo v prihodnje sproti nadgrajevala glede na konstantne spremembe na tem področju. 
Namen vzpostavitve te evidence je grafičen prikaz parcel, ki so v lasti Občine Beltinci in 
v lasti krajevnih skupnosti v Občini Beltinci na pregleden in enostaven način. Prav tako 
pa se bo s pomočjo te evidence vzpostavila večja preglednost nad občinskim 
premoženjem, tako nad vrsto kot tudi nad obsegom premoženja v občinski lasti. Portal 
bo v prihodnje javno dostopen in bo med drugim služil tudi lažjemu delu Odbora za 
prostorsko planiranje.  
 

 

OBČINA BELTINCI 



 
Predlog št. 143; Svetnik je v nadaljevanju podal tudi predlog za ureditev vseh 
novozgrajenih in neutrjenih bankin na občinskih cestah po vzoru državne ceste Beltinci-
Odranci.  
 
Odgovor:  
 
Pred 14 dnevi so bili izvedeni ogledi stanja vzdrževanosti cest po občini in po sprejetju 
proračuna bomo lahko šli v izvajanje teh del, seveda sorazmerno z zagotovljenimi 
sredstvi. 
 
 
Vprašanje št. 178; Za zaključek je svetnik zastavil še vprašanje glede prispevka za 
kanalizacijo, moti ga namreč ali ne razume ali pa je tu pravna praznina – tistih 5 ali 10 
procentov popusta bi moralo veljati od datuma sprejema odloka in ne za nazaj. Poleg 
tega mora biti kanalizacija posebej ne pa vezano na komunalni prispevek. 
 
Odgovor:  
 
Uvrstitev posameznih naselij v Občini Beltinci v posamezno obračunsko območje za 
izračun komunalnega prispevka (v 2. območju za 5%, v 3. območju za 10% nižje plačilo 
kot v 1. območju) nikakor ne velja za nazaj ampak z uveljavitvijo »odloka o komunalnem 
prispevku v občini Beltinci«, in sicer naslednji dan (dne 09.07.2011) po njegovi objavi v 
Uradnem listu RS št. 55/2011, z dne 08.07.2011. Komunalni prispevek se plačuje za tisto 
vrsto komunalne opreme, katera je zgrajena in  obstaja možnost priklopa nanjo. 
 
 
 
Vprašanja svetnika Horvat Srečka 
 
 
Vprašanje št. 179; Svetnik Srečko Horvat je uvodoma zastavil vprašanje na katerega so 
ga krajani Dokležovja opozorili; namreč šolski avtobus pride iz Bratonec skozi Ižakovce 
do Beltinec in se ne ustavi več v Dokležovju kot je to bilo doslej. Ta prevoz so doslej 
koristili starejši ljudje, da so lahko prišli v Beltince k zdravniku in sedaj tega ni oz. 
morajo v Beltince iti po daljši poti. Predlaga, da se ta linija zopet vzpostavi kot je to bilo v 
preteklosti.  
 
Odgovor: 
 
Avtobusni promet d.d. M. Sobota, kateremu je bilo preposlano vprašanje svetnika Srečka 
Horvata, je v občinsko upravo posredoval odgovor, da je prevoz potnikov na posebnih 
linijskih prevozih (v danem primeru  avtobusni prevoz osnovnošolskih otrok v Osnovno 
šolo Beltinci) možen, če se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza. V 
danem primeru so v teku aktivnosti za sklenitev aneksa k veljavni pogodbi za  avtobusni 
prevoz osnovnošolskih otrok, ki bi omogočil izvedbo tovrstnih prevozov. 
 
 
 



Vprašanje št. 180; Nadalje je svetnik vprašal župana, kdaj bo realizirana sanacija 
najslabšega dela ceste v občini skozi Dokležovje. 
 
Odgovor:  
 
Najbolj kritični deli cest se bodo uredili takoj, ko bo to mogoče in v skladu s finančnimi 
zmožnostmi. 
 
 
Vprašanje št. 181; V nadaljevanju je svetnik povedal, da so se kot vsa leta doslej, v letu 
2013 izvedla srečanja starejših krajanov, stroške za izvedbo so si delile KS in občina. Ob 
tej priložnosti je svetnik vprašal župana zakaj v letu 2013 ni dovolil sofinanciranja. 
Varčevanje po njegovem mnenju ne more biti razlog. Ker če bi bil, se ne bi v občinski 
zgradbi montirala zračna zavesa pri vhodu v višini 4.000,00 evrov in se porabilo 
5.237,00 evrov za novoletno razsvetljavo v Beltincih.  
 
Odgovor:  
 
Občina daje sredstva KS-om za vse dejavnosti, ki so bile dogovorjene, da za njih skrbijo 
KS-i. Med temi je tudi izvedba prireditev. Tako smo v preteklosti združili financiranje iz 
več postavk v eno skupno in za vse ustrezne namene. To je potrdil tudi odbor za 
negospodarstvo na svoji zadnji seji. 
 
 
Vprašanje št. 182; Nadalje je svetnik Srečko Horvat  postavil vprašanje glede Odloka o 
opremljanju stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje Beltinci iz  leta 2011. Odlok je bil po sprejetju objavljen v Uradnem listu RS, 
vendar iz njemu neznanih razlogov, z drugačnimi podatki kot je bil takrat sprejet na 
občinskem svetu. S to spremembo je bil  kršen 3. člen odloka, ki pravi, da so določena tri 
obračunska območja. S to spremembo so občani plačali več kot bi morali. Na 19. seji 
občinskega sveta v letu 2012 je bila ponovno na dnevnem redu točka: Odlok o 
spremembah in dopolnitvah omenjenega odloka, pri čemer pa med temi predlaganimi 
spremembami ni bilo popravka. Svetnik je povedal, da je s tem dejanjem župan kršil 
statut, poslovnik in verjetno še kakšen zakon. Kot svetnik in občan je ogorčen nad takim 
početjem. Podatki so bili baje spremenjeni. Vsled navedenega poziva vse občane, ki še 
niso plačali priključka za kanalizacijo, torej tiste, ki imajo manjše hiše in parcele, da se 
odločijo in izkoristijo odlok iz leta 2011 in dajo vlogo za izračun za kanalizacijo, saj bodo 
mnogi plačali namreč manj, kot je cena priključka 2000 evrov, pa še na 12 obrokov po 
spremenjenem odloku lahko plačajo. 
 
Odgovor:  
 
Župan občine dr. Matej Gomboši je na sami seji občinskega sveta glede odloka  poudaril, 
da ne delamo čisto nič samovoljno, to je posledica  sprejetega amandmaja takrat za KS 
Dokležovje, če se prisotni spomnijo.  Ker je bil amandma podan na sami seji ni bilo 
možno takoj izvesti ustreznega preračuna. Kalkulacije je delalo podjetje, ki je v x občinah 
to delalo, vendar pa je v konkretnem primeru bila kalkulacija izdelana po seji občinskega 
sveta, ko je pripravljavcem bil s strani občinske uprave posredovan sklep o sprejetju 
amandmaja in odloka.  



Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je svetniku Srečku 
Horvatu, v zvezi z njegovim zaprosilom posredovalo odgovor-pojasnilo Občine Beltinci v 
zvezi s sprejemom in objavo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o 
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za 
območje Občine Beltinci. Iz citiranega dopisa ministrstva je med drugim razvidno, da je 
vladna služba za lokalno samoupravo med drugim ugotovila, da je v Uradnem listu RS 
bilo objavljeno pravo besedilo odloka, z vključenim amandmajem (naselje Dokležovje 
uvrščeno v 3. obračunsko območje).  
 
Obenem je vladna služba med drugim tudi odsvetovala predlaganje amandmajev na 
sami seji občinskega svet še posebej takrat, ko so za sprejem občinskega predpisa 
potrebne računske operacije. V konkretnem primeru bi bilo primerneje, da bi se 
amandma predložil županu kak dan pred sejo občinskega sveta, ko bi se lahko opravili 
preračuni, saj tako ne bi bilo nobenih dvomov o pravilnosti sprejemanja odloka.  
 
 
Predlog in pobuda svetnika Balažic Marjana 
 
 
Predlog št. 144; Svetnik je uvodoma povedal, da sta se v zvezi s projektom 
elektrifikacije železniške proge v Dokležovju in Bratoncih ukinila dva prehoda čez cesto. 
Železnica je sicer naredila vzporedno cesto za prehod na zemljišča, vendar pa na 
predelu, kjer je mrtva struga potoka Črnca na začetku Bratonec, tam  namreč izvajalci 
niso vstavili propustov v cesto, in so tako zaprli odtok vode. Vsi pa vemo, kaj se dogaja 
ob večjih nalivih. Prav tako je bil gor vodno proti Dokležovju zlomljen propust in tam 
prihajajo vode iz smeri SZ. V zvezi z navedenim je svetnik podal predlog, da naj 
strokovne službe občine pregledajo to traso in naj se apelirala na izvajalca del.  
 
Odgovor:  
 
S predstavniki izvajalca del Strabag AG Ljubljana so bila že dvakrat pregledana dela pri 
izvedbi nadomestnih poljskih poti v zameno za ukinjene prehode čez železniško progo v 
Bratoncih. Ob tem so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti in so nekatere od teh 
med tem tudi že bile odpravljene, nekatere pa so še v izvedbi.  
 
Dotrajana betonska cevna propusta na poljskih poteh v »Oplote« sta bila že zamenjana, a 
bosta morala biti še dograjena-podaljšana za 1 m.  Na novi nadomestni poljski poti se bo 
betonski propust pri izviru potoka Črnec začel izvajati v kratkem, prav tako tudi novi 
betonski most na potoku Dobel ob železniškem mostu v Bratoncih, za omogočitev 
dostopa na kmetijske in gozdne površine. 
 
 
 
Pobuda št. 194; - V nadaljevanju se je svetnik dotaknil potoka Črnec in povedal, da naj 
bo potok Črnec dejansko v dolžini celotne trase reguliran in vzdrževan-to je le dol vodno 
do Beltinec.  Krajani Bratonec apelirajo, da se naj te stvari na podlagi lanskih primerov, 
ko je bilo zalitih kar 30 hiš, uredijo in problemi z vodami čim prej rešijo. 
 
 



Odgovor:  
 
Župan je svetniku na seji odgovoril, da smo glede potoka Črnec preverili zadeve na 
terenu in imeli tudi dogovore z ARSO-m, da izvajajo vzdrževanja, vendar pa so tudi 
situacije, kjer je dostop preko privat parcel. Župan je povedal, da bomo še naprej 
apelirali na državo, da zadeve res ima v uvidu, ne glede na to, da se izgovarjajo na 
pomanjkanje sredstev. 
 
O problematiki nereguliranega potoka Črnca in posledično o zaostajanju površinske 
vode v strugi potoka, kar je imelo za posledico dvig podtalnice, so bili tudi letos 
seznanjeni: državna okoljska inšpekcija,  Arso in VGP Mura Murska Sobota. Hkrati so bile 
omenjene institucije pozvane, da vsaka od njih v okviru svojih pristojnosti podvzamejo 
ustrezne ukrepe oz. aktivnosti. V okviru Gasilske zveze Beltinci in s pomočjo vaških 
gasilcev in javnih delavcev je bilo tudi izvršeno čiščenje obstoječih propustov v javnih 
cestah, ki vodijo čez potok Črnec v Bratoncih.  Od pristojnih inšpekcijskih služb in od 
Arso pričakujemo odgovor, če in kakšne ukrepe so podvzeli. 
 

 
Predlog, pobuda in vprašanja svetnika Sraka Alojza 
 

 

Predlog št. 145; Svetnik je uvodoma povedal, da je bila glede rekonstrukcije železniške 
proge podana pobuda, da se naredijo vse protihrupne ograje, vendar pa so načrti že 
zastareli, dejstvo pa je, da bo potrebno to urediti, saj bo železniška proga prinesla hrup 
in večjo pretočnost, ni pa potrebno, da so občani ogroženi od prevelikega hrupa. 
Predlaga, da se obrnemo drugam, če tam, kjer se izvajajo dogovori ni uspehov. 
 
Odgovor:  
 
Zahteva za daljšo dolžino protihrupne ograje ob železniški progi v Bratoncih in Lipovcih 
je bila s strani občinske uprave Občine Beltinci nazadnje podana pred cca 3 meseci na 
ustni obravnavi v Murski Soboti, ki je bila v zvezi z izvedbo rekonstrukcije in 
elektrifikacije železniške proge Pragersko-Hodoš. Zahtevi žal ni bilo ugodeno in bo tako 
protihrupna ograja izvedena le v Bratoncih, začenši pri izviru potoka Črnec in cca 312  v 
smeri proti Dokležovju. V Lipovcih je bila izvedena pasivna zaščita ob rekonstruirani 
železniški progi z zamenjavo oken v stanovanjskih objektih pri železniški postaji Lipovci.  
V času med gradnjo-rekonstrukcijo železniške proge in tudi po njeni zgraditvi bo moral 
investitor Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo,  v 
skladu s predpisi izvajati monitoringe hrupa železniške proge in v primeru prekoračitev 
mejnih vrednosti izvesti tudi dodatne ukrepe. 
 
 
Pobuda št. 195; Svetnik je v nadaljevanju dodatno povedal, da je v zapisniku prejšnje 
seje prišlo do napake, saj je pri svoji pobudi takrat mislil na ekološke otoke. Povedal je, 
da je tu bistveno to, da je bil razdelilnik ekoloških otokov narejen zelo na pamet, saj se ni 
upoštevalo števila prebivalcev.  
 
 
 



Odgovor:  
 
Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na sami seji odgovoril, da so se ekološki otoki 
usklajevali z krajevnimi skupnostmi, ki so povedale, kje otoke namestiti. Seveda jih 
imamo lahko več, vendar pa bo to za seboj potegnilo višje položnice za plačilo odvoza 
odpadkov.  
 
Razdelilnik je viden na spletni strani Saubermacher&Komunale Murska Sobota. Število 
ekoloških otokov po krajevnih skupnostih se lahko spremeni znotraj sedanjega števila 
20, saj je to v okviru dane cene. Vedno je pa možen dogovor na občinskem svetu, da se to 
število spremeni. 
 
 
Vprašanje št. 183; Nadalje je svetnik izrazil, da ga zanima, kdaj se bodo (letos 2014) 
delile vreče za zbiranje plastične embalaže. 
 
Odgovor:  
 
Vreče so se že razdelile v drugi polovici meseca februarja in se bodo znova delile 
februarja 2015. Od 1. marca 2014 pa do 1.3.2015 pripada vsakemu gospodinjstvu, ki je 
vključeno v organizirani odvoz odpadkov, 24 vreč za embalažo. Če gospodinjstva 
potrebujejo več kot 2 vreči na mesec, jih lahko kupijo na sedežu 
Saubermacher&Komunale v M. Soboti, Noršinska 12, 9000 M.Sobota. 
 
 
Pobuda št.: 196; Svetnik je v nadaljevanju predlagal, da se s strani občinske uprave 
oziroma s pomočjo javnih del naredi izračun koliko hektarjev zemljišč ima Občina 
Beltinci v lasti, da bomo imeli podatke pripravljene, saj se davek o premoženju 
približuje. 
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku na seji odgovoril, da je bil glede zemljišč naročen celoten pregled, da 
ne bo prihajajo do morebitnih podvajanj ali nepotrebnih dodatnih težav na tem področju 
– dejstvo pa je, da je zaradi novega davka geodetska uprava v gužvi.  
 
Občinska uprava pa je s pomočjo pripravljavca registra nepremičnin Kaliope zbrala 
podatke glede vseh zemljišč in glede vseh objektov v lasti Občine Beltinci. Podatki so 
zbrani v excelovi obliki in bodo po dokončni uskladitvi tudi javno dostopni.  
 
 
Vprašanje št. 184; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje, zakaj še ni bilo 
sprejema doktorjev znanosti, ko pa je v letu 2012 bilo objavljeno povabilo vsem, ki so 
zaključili doktorat in si pridobili ta naziv, da sporočijo svoje podatke.  
 
Odgovor:  
 
Z več pozivi je občinska uprava želela doseči čim več doktorjev znanosti in pridobiti 
njihove podatke, tako da se lahko letos izvede ustrezen sprejem, ki je seveda že v načrtu. 



Predlogi in vprašanje svetnika Adžič Igorja 
 
 

 

Predlog št. 146; Svetnik je uvodoma izrekel pohvalo na novo trim stezo, ima pa tudi še 
dopolnilni predlog, da bi se stezo naj podaljšalo do »Pila« in bomo tako zaokrožili 
kolesarsko pot, ki se bo potem v tem prijetnem okolju in z napravami zaprla.  
 
Odgovor: 
 
Župan se je svetniku zahvalil za pohvalo trim steze in odgovoril, da če bo priložnost in če 
pridobimo še kakšna dodatna sredstva za nadaljevanje tega projekta, ga bomo z 
veseljem nadaljevali. 
 
 
 
Predlog št. 147; V nadaljevanju je svetnik povedal, da je nekje dve seji nazaj predlagal 
smiselnost pristopa k noveliranju odloka o komunalni opremi in se navezal na leta nazaj 
glede kanalizacije, kjer ni bil sprejet sklep koliko bi naj bila končna cena priključka. K 
temu je potrebno pristopiti, da se postavi ljudi – občane v enakopravni položaj. Prav 
tako nam bo glede na veliko stisko in slabo gospodarsko situacijo rešitev vsiljena, ker se 
bodo vsi v relativnem času morali priklopiti na kanalizacijo. Minuli četrtek so na NS 
Komune d.o.o. Beltinci razpravljali o tem, da bodo morali izdajati odločbe sproti, da bo 
podana pravna podlaga, da se bo kanalščina oz. omrežnina pobirala, to se bliža zelo 
hitro.   
 
Odgovor:  
 
Župan je svetniku odgovoril, da se tudi sam strinja, da bi vsi bili enakopravni, vendar pa 
sklep o 2000 evrih za priključek na kanalizacijo obstaja. 
 
Sklep o ceni priključka 2000,00 EUR po gospodinjstvu za izgradnjo kanalizacije v Občini 
Beltinci je občinski svet sprejel na 26. redni seji dne 30.03.2006. 
 
V skladu s pojasnilom Ministrstva za infrastrukturo in prostor (dopis z dne 29.08.2013) 
ne bi bila v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt ) »počezna odmera« 
komunalnega prispevka upoštevajoč določila že citiranega sklepa občinskega sveta. 
Komunalni prispevek (tudi za kanalizacijo) se odmeri po metodologiji, ki jo določa 
ZPNačrt).  
Po mnenju ministrstva ne bi ničesar spremenilo niti to, čer bi v prehodnih in končnih 
določbah odloka opredelili drugačen način odmere komunalnega prispevka, kot ga 
določa ZPNačrt, ker občinski odlok nima moči spreminjanja zakona, mora biti skladen z 
njim. Že vplačana sredstva občanov je potrebno upoštevati pri odmeri komunalnega 
prispevka kot akontacijo komunalnega prispevka, morebiti preveč ali premalo plačane 
zneske pa je potrebno poračunati v skladu s predpisi, ki urejajo obveznosti. 
 
 
 
 



 
Vprašanje št. 185; Svetnik je v nadaljevanju izpostavil, da prebivalci Mladinske ulice, ki 
mejijo na OŠ opažajo, da se v večernih urah tam pojavlja hrup – zbiranje neorganiziranih 
skupin. V nadaljevanju pa je poudaril, da ni v redu, da organizirani uporabljajo 
telovadnico do zelo poznih ur, saj je to gosto naseljeno področje. Zanima ga kako je z 
urnikom koriščenja telovadnice? 
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku odgovoril, da so nameščene varnostne kamere, tako da je prve 
nepridiprave že dobila roka pravice. Glede uporabe telovadnice pa je župan povedal, da 
je naval zelo velik,  tako da zmanjkuje terminov.  
 
Za neorganizirane skupine ne moremo prevzeti odgovornosti, z varnostnimi kamerami 
in nadzorom policije se bo to rešilo, glede koriščenja telovadnice pa ni povzročanja 
dodatnega hrupa, saj so avti parkirani na dvorišču. 
 
 
 
Pobuda in vprašanje svetnika Duh Martina 
 
 
Pobuda št.  197; Svetnik je uvodoma povedal, da želi opozoriti, da manjkajo v občini 
obrambni nasipi v k.o. Ižakovci in k.o. Melinci. Ob izlivu reke Mure obstaja velika 
nevarnost, da bo zalilo večji del občine. V prejšnjem mandatu se je posvetilo temu veliko 
pozornosti in nekatere aktivnosti so se takrat tudi že izvedle, pa vendar prosi v imenu 
krajanov Melinec in ne le njih, ampak vseh občanov, da je potrebno na državnem nivoju 
opozoriti pristojne službe, da na tem področju nekaj naredijo.  
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku odgovoril, da se strinja kako pomembni so obrambni nasipi. Vlada 
reže sredstva in varčuje tam, kje bi morala pomagati oz. nameniti sredstva, kar seveda ni 
prav. Vendar pa bomo poslali apel, kot smo že večkrat, pa tudi ostale obmurske občine 
se srečujejo s tovrstnimi problemi, tako da je to regijskega pomena, ne le občinskega. 
 
Dopisov-urgenc na Ministrstvo za okolje in kmetijstvo je bilo v zvezi zahtevo za 
nadaljevanje izgradnje visokovodnega  nasipa ob reki Muri s strani občinske uprave 
Občine Beltinci poslanih že več. Zadnja je bila zahteva Sveta pomurske regije, da naj 
Vlada zagotovi sredstva v trenutni finančni perspektivi, da se izgradijo manjkajoči nasipi 
ter obnovijo tisti dotrajani.  
Po tem, ko po daljšem časovnem obdobju dobimo kakšno informacijo, so to v glavnem 
obljube in pa predvsem izgovarjanje na pomanjkanje finančnih sredstev. Z ozirom na 
sedanje občasno deponiranje zemlje ob nasipu pri farmi Nemščak, je za pričakovati, da 
bo le prišlo do nadaljevanja del, in sicer sanacije visokovodnega nasipa od železniške 
proge v Ižakovcih pa do Melinec. Bo pa občinska uprava ponovno urgirala za to, da pride 
do nadaljevanja del v tej zvezi.  
                                      
 



 
Vprašanje št. 186; V nadaljevanju je svetnik povedal, da se je na prejšnjem občinskem 
svetu – prejšnji mandat govorilo tudi že o izvedbi kanalizacije in izgradnji le-te in je bilo 
takrat obljubljeno, da bo na ČN en jašek odprt, kamor bodo lahko s traktorskimi 
cisternami odvažali odpadno vodo tisti, ki ne bodo imeli možnost spustiti fekalije v 
kanalizacijo in bodo tam lahko oddali to vsebino. Zanima ga torej ali je to sedaj mogoče? 
Nadalje izrazi pohvalo občinski upravi, da je prišlo do izgradnje teh cest in tudi novega 
mostu, vendar pa opaža, da je izvajalec zelo nekvalitetno svoje delo izvedel-če se 
peljemo s strani Melinec-cestišče je nevarno-vozilo se strosi. 
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku odgovoril, da je na ČN jašek, ki bo omogočal odvoz in izpust fekalij. 
Glede cest pa je povedal, da smo tudi mi opazili, da je temu res tako, dogovor z 
izvajalcem je, to garantira, da se bo zadeve na tem odseku ceste popravilo in se zgornji 
sloj odstrani in nadomesti z novim.  
 

 

 

Vprašanje svetnika Alojza Ladislava Horvat 

 

 

Vprašanje št. 186; Svetnik je zastavil vprašanje zakaj na državni cesti Beltinci-Lipovci 
ni možen dostop do Cankarjeve ulice temveč le pri centru Špar pri semaforjih – drugih 
prehodov ni.   
 
Odgovor: 
 
Župan dr. Matej Gomboši je svetniku na seji odgovoril, da se glede prometne varnosti – 
Cankarjeva ulica-regionalna cesta dogovarjamo z Direkcijo za ceste tudi za ogled na 
terenu, da bi se mogoče preverilo ali ne bi skozi Beltince razmišljali o uvedbi krožišč, ki 
bi pripomogli k umiritvi in večji varnosti v prometu.  
 
 
 
 

Župan Občine Beltinci  
z  občinsko upravo 

 
 
 


