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ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
BELTINCI, DANE NA 24. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA DNE  16.04.2013 

 
 
Pobudi svetnika Balažic Marjana 
 

 

Pobuda št. 170; Svetnik je uvodoma povedal, da so tako civilna zaščita kot gasilci imeli preglavice 
s podtalnico. V njihovi krajevni skupnosti so krajani imeli še dodaten problem, ker se je 
podtalnica zaradi nereguliranja Črnca dvignila in posredno zalivala kleti bližnjih hiš in krajani 
Bratonec so se obrnili nanj in na gospo Viragovo in dajejo apel in pobudo, da se naj pristopi k 
sanaciji potoka Črnca v čim krajšem času, da se izvede regulacija, kar že nekaj časa opozarjajo. 
Potok Črnec je vodotok ki spada v ministrski resor – torej v resor države in naj se sanira. Zaradi 
prepustnosti se ustvarjajo jezera, ne teče dol-vodno ampak se voda nabira gor-vodno zato moramo 
kot občina to sanirati – torej naročiti projekte in zadevo rešiti. Nedvomno bo tudi KS Bratonci 
prispevala k temu in tisti krajani na območju katerih so parcele in je struga vodotoka, bodo 
pomagali z delom ali kakor drugače.  
 
Odgovor: 
 
Ob zadnjem večjem dvigu talnice sedaj spomladi v letu 2013 (ponekod celo 0,90 m pod raščenim 
terenom) in s tem posledično tudi dvigom nivoja vode  v vodotokih kot sta potok Črnec, Dobel, so 
bili v Občini Beltinci s strani civilne zaščite in predvsem gasilcev izvedeni določeni kratkoročni 
ukrepi (črpanje talnice iz kletnih prostorov pri več občanih, čiščenje cevnih propustov,…). 
Predvsem v Bratoncih je tudi Krajevna skupnost poskrbela za čiščenje cevnih propustov na javnih 
prometnih površinah na potoku Črnec, v enem primeru je celo moralo priti do odstranitve 
propusta in v Črnec navoženega odpadnega betona. Pri tem je prišlo tudi do določenih problemov, 
saj nekateri priobrežni lastniki ob Črncu niso dopustili  čiščenje teh propustov na njihovih 
zemljiščih. 
 
Občina je s predstavniki upravljavca potoka Črnec, to je Agencija za okolje RS OE M. Sobota, in 
predstavniki izvajalca vzdrževalnih del-Vodnogospodarsko podjetje Mura M. Sobota je bil opravila 
skupen ogled terena v času, ko je  nivo vode v potoku Črnec bil precej nad povprečjem (po navadi 
je struga potoka v Bratoncih, kjer Črnec izvira skoraj prazna-suha). Ugotovljeno je bilo, da potok 
Črnec v Bratoncih ni reguliran, da so propusti na  potoku Črnec predvsem  za dovoze na dvorišča 
posameznih domačij ponekod zamašeni, pogreznjeni in da zaradi tega voda ne more normalno in 
hitreje odtekati. Dejstvo je tudi, da teče Črnec v Bratoncih deloma po privat zemljiščih in da so 
propusti zgrajeni brez soglasij in tudi brez nekaterih strokovnih mnenj vodarjev, ki bi povedali 
kako in kaj. Sedaj pa se ugotavlja, da so zaradi neustrezne izvedbe poškodovani in ni čudno, da se 
voda nabira in težko teče skozi.  
 
S  predstavniki Agencije RS (vodarjev) za okolje OE M. Sobota je potekal razgovor o tem, kaj lahko 
naredimo in povedali so, da je potok Črnec uvrščen v vodotok 2. reda, po zakonodaji država skrbi 
in ureja le vodotoke 1. reda, za vzdrževanje nabrežin pa so zadolženi lastniki. Vendar pa so se na 
podlagi dogovora vseeno strinjali, da bodo naročili geodetski posnetek in nivelacija, da se vidi, kje 
se voda ustavlja, kje so padci in tako se bomo povezali z lastniki parcel in se dogovorili kako in kaj 
naprej. Občina namreč lahko ureja le svoje javne površine. 
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Pobuda št. 171; V nadaljevanju je svetnik dal pobudo, ki jo je navezal na terminski plan, ki so ga 
občani prejeli od podjetja Saubermacher & Komunala Murska Sobota in so nanj opozorili številni 
krajani in predsednica KS Bratonci. Na januarski seji je bilo povedano, da se lahko časovni zamik 
vrne kot bumerang in tako se to sedaj že dogaja, in sicer po vaseh na pokopališčih, kamor zadnje 
čase odvažajo nekateri tudi biološke odpadke in plastenke. Potrebno je narediti režim, saj se nam 
bo vse še bolj maščevalo in bomo imeli smeti spet ob cestah, v jarkih, divja odlagališča se bodo 
ustvarjala ipd. Ljudje tudi niso seznanjeni koliko sredstev je občina subvencionirala za odvoz 
odpadkov, da res ne bodo več mislili, da je vse šlo le iz njihovih denarnic. Treba je strniti glave in 
nekaj narediti, in to čim prej.  
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku na seji odgovoril, da smo glede odpadkov doslej že večkrat podrobno povedali, 
dejstvo pa je, da nekateri še vedno ne spoštujejo okolja in raje odlagajo nekomu drugemu v breme 
ali pa na javno mesto, klub temu da imamo v občini zbirni center za katerega ni potrebno dodatno 
plačevati, prav tako ima vsak možnost odvoza kosovnih odpadkov na poziv. Vsak si lahko za 
potrebe svojega gospodinjstva naroči večjo odvozno posodo, če mu dosedanja ni dovolj velika. 
Možnost pogostejšega odvoza sicer obstaja, vendar je vprašanje ali je to najbolj pravična možnost, 
saj to pomeni povečanje zneska na položnicah za vse, tudi za tiste, ki tega pogostejšega odvoza ne 
potrebujejo. Kontrola divjih odlagališč je v domeni inšpektorata, zabojniki na pokopališčih pa je 
odslej v domeni in odgovornosti našega komunalnega podjetja Komuna.  
 
Občina Beltinci je namesto občanov za odvoz odpadkov za Saubermacher (plastenke, otoki, 
kosovni, posebni odvozi in odvoz iz zbirnega centra) plačala v letu 2010 - 100.150,08 €, v letu 
2011 - 93.865,87 € in v letu 2012 - 75.577,28 €. Občina je plačevala tudi subvencioniranje cene 
odlaganja in predelave (CERO Puconci), ki se je v skladu s takratnimi predpisi izvajalo v letu 2010 
in je za isto leto znašalo 53.356,68 € (50 %), za leto 2011 - 66.263,33 € (45 %) in za leto 2012 - 
59.461,49 € (40 %). Poleg navedenega so krajevne skupnosti plačevale odvoze iz pokopališč in 
nekaterih zbirnih mest.  
Finančna situacija občine in tudi sprejeti proračun subvencioniranja teh storitev ne omogočata. 
Vse navedeno več ni skladno s predpisi in Evropskimi direktivami o izvajanju gospodarskih javnih 
služb, po katerih morajo uporabniki nositi stroške storitev pri odpadkih.  
 
 
Predlogi in vprašanje svetnika Sraka Alojza 
 
 
Predlog št. 132; Svetnik je uvodoma podal predlog, in sicer o tem, da naj občina pripravi vloge za 
izdajo soglasja za priključitev na javno kanalizacijo, ki jih bodo občani podpisovali ob priklopu na 
kanalizacijsko omrežje ter jih preko kurirjev da raznositi občanom na domove.  
 
Odgovor:  
 
Pred izvajanjem priključkov bodo javni delavci po naseljih raznosili vloge za izdajo soglasja za 
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, vloge pa bo možno dobiti tudi na občini oz. Komuni. 
 
Predlog št. 133; V nadaljevanju je svetnik povedal, da je voda nekako stalni problem v našem 
okolju (enkrat je primanjkuje, drugič je je spet preveč). Sreča v nesreči je namreč, da je letos 
visoka podtalnica razkrila premalo zgrajene zadeve, zato predlaga, da naj se celotne potrebne 
ekipe skupaj z projektantom in nadzorniki sestanejo in vse pogledajo ter pregledajo kar se je 
pokvarilo in naj to tudi popravijo.  
 
Odgovor:  
 
Župan je na seji odgovoril, da ni vse povezano z izgradnjo kanalizacije, ekipe so na terenu in 
odpravljajo napake in rešujejo težave, povedal je, da se vsega tega zavedamo že od prvega dne in 
vse beležimo in tudi vršimo nadzor. 
 
Pregled tesnosti kanalizacije se izvaja v prisotnosti nadzora, izvajalca in investitorja. Pregled se 
izvaja po posameznih naseljih, sproti pa poteka tudi sanacija. Do zagona celotnega sistema bodo 
vse točke kjer so ugotovljene pomanjkljivosti vsekakor sanirane. 
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Svetnik je nadaljeval, da se strinja s kolegom svetnikom Balažic Marjanom glede potoka Črnca, ta 
tematika oz. ta predlog je star že več kot tri leta. Poleg tega dodaja, da je potok Črnec potok 2. 
reda in naj se ga gor vodno od Bratonec vključi v sanacijo in preliminarne raziskave in projekte, 
saj bi se ga dalo na moderen način urediti, po drugi strani pa še počistiti in vodo tako zadržati v 
sami strugi.  
 
Odgovor:  
 
Odgovor že podan pri pobudi  št. 170 Marjana Balažica. 
 
  
Predlog št. 134; V nadaljevanju je svetnik podal predlog o tem, da naj se seznani občane v 
bodoče tudi o tem, da se za center Beltinec pripravljajo projekti. Torej, naj se predstavi in da na 
vpogled.  
 
Odgovor: 
 
Župan je povedal, da so se ideje za center Beltincev zbirale preko javnega poziva za zbiranje 
predlogov že nekaj časa nazaj in na podlagi tega ter sprejete postavke v proračunu je v 
sodelovanju z arhitektom nastal projekt ureditve centra Beltincev. V to spada trikotnik med 
občino, cerkvijo in parkom. Ureja se varnost, promet, parkirišča, uporaba trga za prireditve in 
funkcionalna ureditev režima. Dokončne podrobnosti projekta bodo znane ob razpisu, ko bomo 
vedeli kaj vse je predmet sofinanciranja. V preteklosti se je namreč že dogajalo, da so na 
ministrstvu najavili vsebino razpisa, ob dejanskem razpisu pa so vsebino spremenili, kar je 
pomenilo da so vse občine imele težave in so morale tudi spreminjati projekte. Centru s tem 
želimo končno dati dušo, ki si jo središče občine zasluži.  
 
Kogarkoli zanima se seveda lahko s projektom podrobneje seznani na občini. Trenutno se čaka na 
razpis kamor želimo projekt prijaviti v upanju, da bomo sredstva dejansko pridobili in lahko 
izvedli ureditev centra.  
 
  
Vprašanje št.: 148; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje glede črpališča v Hraščicah, blizu 
vrtine kjer se črpa geotermalna energija, zanima ga namreč ali to črpališče ima vrtino, kako daleč 
je le-to od vodovarstvenega pasu, naj se čim prej pogleda, saj se le-ta nabira na površini in kaj to 
dejansko pomeni za naš vir črpališča. Geotermalna vrtina v Beltincih je v fazi planiranja in naj se 
torej planira reinjekcijska vrtina zaradi varovanja okolja, naj se najdejo sredstva za to in naj se 
pomaga kolikor se lahko da.  
 
Odgovor:  
 
To vprašanje je bilo posredovano izdelovalcu geologije za črpališče 1 in črpališče 2, da podajo 
ustrezen strokovni odgovor, pri čemer pa je potrebno omeniti, da se vrtina, kjer se črpa 
geotermalna voda nahaja zunaj vodovarstvenega območja in dol -vodno in torej vpliva na naše 
črpališče ne bi smelo biti.   Zavedati pa se je potrebno, da so vrtine zelo drage, še posebej 
reinjekcijske, ki morajo vračati vodo v precejšnje globine, vendar pa so po veljavni zakonodaji 
obvezne. 
 

 
Vprašanji svetnika Žerdin Bojana 
 

 

Vprašanje št. 149; Svetnik je zastavil vprašanje glede tega, če bo letos za sakralne objekte 
objavljen razpis, da bi se s sofinancerskimi sredstvi lahko obnovili sakralni objekti, saj kot so ga 
opozorili vaščani, jih je močno načel zob časa. 
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Odgovor: 
 
Javni  razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2013 
sofinancirala Občina Beltinci - sakralna stavbna dediščina je bil z dnem 04.06.2013 objavljen na 
občinski spletni strani. Na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organizacije, ki so na območju 
Občine Beltinci lastniki oz. upravljavci sakralne stavbne dediščine in izpolnjujejo kriterije in 
zahteve iz javnega razpisa in tudi fizične oziroma pravne osebe, ki so na območju Občine Beltinci 
lastniki oz. upravljavci tiste sakralne stavbne dediščine, ki je vpisana v Register nepremične 
kulturne dediščine Ministrstva za kulturo in izpolnjujejo kriterije in zahteve iz javnega razpisa. 
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa  je  25.000,00 EUR. 
Razpis je odprt do vključno 04.07.2013. 
 
 
Vprašanje št. 150; V nadaljevanju je svetnik povedal, da je OŠ Beltinci v letošnjem proračunu 
navedla, da bo postavila oz. zmontirala nadzorne kamere in kot član SPV meni, da je to 
neobhodno potrebno, saj ob vikendih še vedno vršijo nepravilnosti in nemiri – to je potrebno 
zaradi večje varnosti.  
 
Odgovor: 
 
Glede šole je župan povedal, da se zadeva ureja in da še vedno čaka predlog oz. predračun od 
ravnateljice za nadzorne kamere. Planiramo, da bomo okrog osnovne šole situacijo urejali tekom 
poletnih počitnic. 
 
 
Vprašanje in predlog svetnika Forjan Alojza 
 
 
Glede centra Beltincev se pridružuje razpravljavcu kolegu Alojzu Sraki.  
 
Odgovor: Že podan pod odgovorom na predlog 134. 
 
 
Predlog št. 135; Glede kanalizacije in vode, ki vre ven,  je svetnik predlagal, da bi se naj namestili 
nepovratni ventili zaradi varnosti in manjšega izliva le-te. 
 
Odgovor:  
 
Pregled vodotesnosti poteka na način, da se gre s kamero v kanalizacijske cevi in se na ta način 
ugotovijo točke kjer sistem pušča ter se jih nato sanira. Meteorna voda ne sme ostati v 
kanalizacijskih ceveh in jo je treba izčrpati. Kajti po ceveh lahko po vaseh teče izključno fekalna 
voda. 
 
 

Vprašanja, predlogi in pobuda svetnika Ferčak Jožefa 
 
 
Vprašanje št. 151; Do 30. marca 2013 so morali gradbeni odbori na terenu dati podatke o 
pomanjkljivostih. V KS Lipa je bil poškodovan most in zanima ga, kdaj bo to urejeno? Most se 
mora urediti, da bodo ljudje lahko prišli do svojih obdelovalnih površin -  na njive.  
 
Odgovor:  
 
Je res, da so bile dane naloge za odpravo pomanjkljivosti in vse tiste, ki so upravičene bo izvajalec 
pred koncem pogodbenega roka saniral, tj. do konca meseca avgusta 2013. Konkretno o mostu je 
izvajalec dal odgovor, da bi oni material, ki so ga odlagali na deponijo do katere se pride preko 
mostu odpeljali na svojo deponijo, tako kot imajo v popisih del, vendar so na željo KS Lipa 
odpadni material vozili na omenjeno deponijo v Lipi, da si bo KS Lipa s tem materialom urejala 
poljske poti. Iz tega razloga ne priznavajo krivde. Vendar bomo kot investitor še naprej zahtevali 
od izvajalca, da ta most pred iztekom pogodbe sanira. 
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Vprašanje št. 152; Svetnik je v nadaljevanju zastavil vprašanje glede republiške ceste skozi Lipo, 
ki je zelo nevarna – pogreza se in poseda in prosi, da se to uredi (na republiškem nivoju).  
 
Odgovor:  
 
Glede državne ceste skozi Lipo je župan povedal, da je govoril z direktorjem DRSC in bi naj projekt 
bil še v planu za letošnje leto z upanjem, da se na državni ravni sredstva še dodatno ne skrčijo. 
Projektant je projekt končal, pridobljena so soglasja in sedaj je skladno s pravili projekt že v 
Ljubljani na DRSC v recenziji. 
 
 
Predlog št. 136; Glede razpisa za javna dela je svetnik zaprosil, da naj se poskuša pridobiti čim 
več ljudi, saj se je košnja po vaseh že začela.  
 
Odgovor:  
 
Za komunalne programe smo dobili 20 delovnih mest, ki pokrivajo KS ter brodove na Melincih in 
Ižakovcih. Letos smo se zelo trudili in podprli vse možne prijavitelje javnih del, saj se zavedamo 
pomena tega za nezaposlene ljudi. 
 
 
Predlog št.: 137; Glede poplav daje predlog, da naj bi se dobili predstavniki občin Beltinci, 
Odranci, Turnišče in Velika Polana, ker je Lipa bila deponija poplavne vode, saj se je voda 
dobesedno zlivala k njim, vodostaj je še sedaj zelo visok in naj se najde neka rešitev, saj so cevi 
premajhne in ni pretoka proti Trnju.  
 
Odgovor: 
 

Župan je na seji povedal, da se mora ta situacija urejati skozi projekt nove ceste v Lipi. Ker pri 
tem sodelujejo tudi vodarji-ARSO iz Murske Sobote in so na projekt že dali soglasje, računamo da 
bo to prispevalo k ureditvi stanja z vodo.  
 
 
Pobuda št. 172; Svetnik je v nadaljevanju podal pobudo, da naj se redno nadzira in sprotno 
odvaža odpadne sveče iz pokopališč po krajevnih skupnostih, saj je velik nered in zelo grdo zgleda. 
 
Odgovor:  
 
Glede kontejnerjev na pokopališčih je župan povedal, da je to po novem naloga in odgovornost 
Komune Beltinci. 
 
Komuna Beltinci je podala odgovor, da na termin odvoza sveč nimajo vpliva kajti Saubermacher – 
Komunala ima terminski plan za odvoz sveč mesečno za več občin v istem dnevu. Rešitev je 
možna v nabavi devet komadov 1100 litrnih zabojnikov za sveče, s katerimi bomo premostili 
kritična obdobja. Z nabavo omenjenih zabojnikov odpade potreba po dodatno nameščenih vrečah 
na zabojnikih, ki kazijo izgled okolice pokopališča. Pomeni pa to dodatne stroške za njihovo 
izvajanje te službe v okvirni višini 1.440,00 EUR za 9 kom. 1100 litrnih zabojnikov. 
 
 
Vprašanje št. 153; KS-i z glavarino ne morejo poravnati vseh stroškov, ki jih v tekočem mesecu 
imajo. Če bi se dalo na tem področju kaj urediti.  
 
Odgovor:  
 
Glede glavarine KS-ov je župan povedal, da je dejstvo takšno, da sta dve krajevni skupnosti 
porabili več kot sta imeli denarja, sedaj pa seveda pravita, da ne moreta preživeti. Na celotni letni 
ravni imamo namreč manj sredstev od države kot lansko leto in zato moramo vsi skupaj poskušati 
preživeti s sredstvi kot jih imamo na voljo. 
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V letu 2013 je bilo glede financiranja krajevnih skupnosti dogovorjeno, da se zaradi manj 
sredstev, ki jih občina dobi od države, "glavarina" zniža iz približno 120 T € na 100 T € in se na 
račune KS nakazujejo prejeta NUSZ, s katerimi razpolagajo v skladu z veljavnim proračunom za 
leto 2013. 
 
V letu 2013 je bilo v pripravi podatkov za odmero NUSZ posvečeno precej več časa kot prejšnja 
leta. Na račun tako ažuriranih podatkov bo posamezna KS prejela med 1.000 do 3.000 € več kot 
prejšnja leta s tem, da na prilive iz tega naslova računamo v juliju in avgustu in potem drugi 
obrok v oktobru. V letu 2013 se je proračune KS razbremenilo tudi nemajhnega plačila odvoza 
odpadkov iz pokopališč. 
 

 
Vprašanje in predlog svetnika Adžič Igorja 
 

 
Svetnik je uvodoma povedal, da tudi sam želi načeti temo kanalizacije, saj ne more verjeti, da je 
prišlo do tako abnormnega posedanja ceste proti Vučji jami v Lipovcih in ga čudi, da nikjer ni 
nobenega kegla, kot tudi ne označbe in je izpostavljeno tveganju. V Gančanih na severu – za 
pišnjače se je cesta tudi posedala in se je takrat to saniralo, sedaj pa je iz zahoda proti vzhodu ista 
zadeva brez oznak brez opozoril, tega se moramo zavedati, ker to ni prav in se lahko toži 
upravljavca cestišča. 
 
Odgovor: 
 
Župan je na seji povedal, da se zavedamo, kaj se dogaja na kanalizaciji, tudi posedanje se mora 
sanirati in nikakor nismo veseli, da je do tega prišlo.  
 
Prometni znaki za nevarnost na cesti res niso bili postavljeni, čeprav je bil izvajalec na to da so 
posedki opozorjen in bi bil dolžan znake postaviti. Sta se pa v tem času obe omenjeni cesti že 
sanirali. 
 
 
Predlog št. 139; Glede otoka med Gančani in Lipovci je svetnik povedal, da je problem predvsem 
ko so snežne padavine, drugje so otoki ustrezno označeni pri nas pa ne. Niti z asfaltom nagib ni 
označen, kot je to praksa v tujini, pri nas je le nek robnik oz. nekakšna kocka in je možnost udara 
zelo velika. Ko so neugodne razmere tudi vidljivost ni dobra, dejstvo pa je, da nimamo sredstev za 
to, da bi to uredili. Za postavko vzdrževanje cestišč bomo verjetno morali predlagati rebalans, ker 
je kot je župan že prej povedal, bila dolga zima. Sam pa meni in to je tudi njegov predlog, da bo 
potrebno urediti cestišča in preveriti stanje na terenu. Po sledovih sodeč je cesta Beltinci Gančani 
bila plužena z vozilom, ki ima zelo široka kolesa in je zaradi tega prišlo do odloma asfalta na stezi 
in je tako to postalo nevarno tako za pešce kot kolesarje.  
 
Odgovor: 
 
Glede otoka v Gančanih je župan povedal, da je narejen v skladu z vsemi predpisi, ki veljajo pri 
nas. Res je, da je v tujini to drugače urejeno, vendar je pri nas tako tudi iz vidika, zakaj si gradnje 
cest in ostalega ne moremo poceniti in moramo enostavno povedano vse imeti drago, sprojektirano 
na maksimum. Na kolesarski stezi se bo zadeve pregledalo. Kjer so kritične točke bankin pa tam, 
kjer so seveda cestišča naša bomo poskušali popraviti, seveda tudi skozi dodatna sredstva ob 
rebalansu. Otok smo v vmesnem času že osvetlili. 
 
 
Predlog svetnika Perša Štefana 
 
 
Predlog št. 140; Svetnik je podal predlog, da si naj strokovne službe občinske uprave in 
strokovne službe JKP Komuna Beltinci v treh dneh do ponedeljka vzamejo čas in si ogledajo in 
točno izmerijo vodovodno omrežje od stolpa do pokopališča v Ižakovcih in v drugo stran po 
Renojcah. Če bo novi pomurski vodovod šel kjer drugje nima vprašanj, če pa gre po isti trasi kot 
sedaj, pa prosi ker se planira  kolesarska steza na tem omrežju, nima smisla, da letos naredimo 
stezo, za dve letih pa bomo spet uničevali asfalt in ga trgali narazen in polagali noter druge cevi.  
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Odgovor:  
 
V sklopu izgradnje Pomurskega vodovoda-sistema B se na tej trasi ne predvideva izgradnja 
vodovoda. Tako da ni bojazni, da bi kolesarsko stezo čez 2 leti morali odstraniti in ponovno 
asfaltirati zaradi te investicije. 
 
 
Predlog svetnika Duh Martina 
 
 
Predlog št. 141; Svetnik je uvodoma povedal, da se na žalost mora tudi sam dotakniti izgradnje 
kanalizacije, čeprav je že iznašal to zadevo na večih sejah občinskega sveta in imel z izvajalcem in 
z nadzornikom to problematiko na dnevnem redu. Sistem po ceveh ne tesni, kar je že omenil. 
Jaški so dvodelni in tako je spodnji del prekratek in se je podtalna voda zlila v jašek-2 tedna 
nazaj. Čistilna naprava in tudi kanalizacija se je gradila v najbolj neprimernem času torej v zelo 
sušnem obdobju, ko sta reka Mura in podtalnica bili najnižji kar je sploh možno in tako sam 
sistem ni predviden za deževna obdobja in obdobja, ko bo Mura imela visok vodostaj in vsakič, če 
se bo zamujalo in se zadeve ne bo saniralo, bo voda v jesenskem času ali tudi v poletju tisoče 
kubikov drla v sistem in čistilno zalivala, višek vode bo onemogočil čiščenje vode in seveda povečal 
stroške, ki jih bomo mi plačevali naslednjih 100 let. Zahtevajo, da se po celi občini zatesnijo cevi, 
da se dvignejo spodnji jaški, da ne pride do pretoka vode, kjer bodo podtalne vode. Sam je marca 
poslal mail na občino in zahteval sanacijo, kjer je to potrebno. Namreč v eni noči se je kar 30 
kubikov vode izlilo v sistem, torej je takrat tudi že zahteval, da se naredi popis, kateri jaški so 
prenizko. V nadaljevanju je svetnik povedal, da se naj na Melincih dvignejo jaški od 15-20 cm, 
popravila je možno izvesti do začetka obratovanja. Če se ne bo to saniralo, bodo vaščani Melinec 
zahtevali denar nazaj, da ne bo dodatnih stroškov. To naj nihče ne razume kot kakršnokoli 
spotiko ampak dobronamerno daje to razpravo in ta predlog.  
 
Odgovor:  
 
Župan je svetniku na seji odgovoril, da se to že ureja in popravlja, sistem želimo prevzeti 
brezhiben in v stanju, kot zahtevamo. Prav tako nam pravilnost nalagajo tako naša kot evropska 
zakonodaja.  
 
Po trasi celotne kanalizacije se izvajajo pregledi vodotesnosti. Kot smo že večkrat omenili bodo vsi 
deli, kjer ni tesnenja pred samim zagonom sanirani. To, da sistem ne bi bil tesnjen si ne želi in 
more privoščiti ne investitor, ne izvajalec in ne nadzorni inženir. Vsi jaški pa so po zagotovilih 
stroke in tudi nadzornega inženirja izvedeni po vseh standardih in tehničnih normativih. Tako so 
tudi bilo projektirani. 
 

 

Vprašanji svetnika Horvat Srečka 
 
 

Vprašanje 154; Svetnik se je uvodoma zahvalil za podatke za sredstva za projekte kar jih je 
občina prijavila, vendar pa ga zanima oz. hoče pojasnilo, ali so to podatki za sredstva za katera je 
občina kandidirala ali pa so to dejansko sredstva, ki jih je dobila in ne le želela.  
 
Odgovor:  
 
Župan pove, da se trudimo maksimalno da pripeljemo kar največ sredstev v našo občino. V teh 
dneh čakamo še na rešitev razpisov in bomo videli koliko bomo dobili. 
 
Kjer je v zadnjem stolpcu pripravljene tabele »Potrjeno sofinanciranje Da/ne/se čaka« naveden 
odgovor »Da« pomeni, da je Občina Beltinci tista sredstva dejansko tudi pridobila in ne gre le za 
naše želje. V času od zadnje seje Občinskega sveta do trenutka priprave tega odgovora smo iz 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli še dve pozitivni odločbi za projekta 
»Rekonstrukcija lokalne ceste Beltinci – Melinci« in »Rekonstrukcija ceste Ižakovci – Melinci – 
Gornja Bistrica in izgradnja pločnikov v naseljih Ižakovci in Melinci«, kar pomeni skupno uspešno 
pridobljenih dodatnih 1,819.710,40 EUR za Občino Beltinci.  
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Skupaj je tako Občina Beltinci v obdobju od 2010 do danes pridobila 14,364.868,21 EUR 
odobrenih sredstev iz države in Evropske Unije. Nekateri projekti so že zaključeni, nekateri se še 
izvajajo, nekateri pa so tik pred pričetkom izvedbe. Za tri projekte pa še vedno čakamo na 
odgovore glede sofinanciranja s strani pristojnih ministrstev.  
 
 
Vprašanje 155; V nadaljevanju je svetnik povedal, da se še vedno vozijo traktorji po kolesarskih 
stezah in to z veliko hitrostjo, kar nikakor ni prav, o tem so že bili dani predlogi, nevarnost obstaja 
tako za pešce kot kolesarje.  
 
Odgovor: 
 
Župan je svetniku podal odgovor, da je prav, da je omenil problematiko traktorjev na kolesarskih 
stezah.  
 
Dne 9.5.2013 je bil ponovni sestanek s terenskim ogledom v zvezi s postavitvijo ustrezne 
prometne signalizacije na traktorsko- kolesarski stezi Rakičan- Odranci.  Prisotni so bili 
predstavniki Direkcije RS za ceste, Inšpektor RS za promet, predstavnik PU Murska Sobota, 
predstavnik Cestnega podjetja M. Sobota, ki so povedali, da je problematika kompleksna in se ne 
more rešiti samo s spremembo prometne signalizacije. Kljub našemu opozarjanju na nujnost 
prometne ureditve na stezi, saj »veliki« traktorji predstavljajo veliko nevarnost za  kolesarje in 
pešce, so zbrani predlagali, da je potrebno stezo rekonstruirati in zgraditi posebej površine za 
pešce in kolesarje.  
 

 

Vprašanja svetnika Petek Slavka 
 

 
Vprašanje št. 156; Svetnik je uvodoma povedal, da je na Mladinski ulici v Beltincih že pol leta 
cestna ovira in čudno mu je, da tega nihče še ni prijavil – ali ovira jašek ali je v čem drugem 
problem- v čigavi pristojnosti je to? 
 
Odgovor:  
 
Cestna ovira na Mladinski ulici je postavljena zaradi posedka ceste. Nepravilnost bo sanirana v 
čim krajšem času v okviru vzdrževanja javnih cest. 
 
 
 
Vprašanje št. 157; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje glede smeti. Zanima ga namreč 
kako je z ekološkimi otoki –v vasi so jih imeli 5, sedaj pa so jih nekaj preselili in so zabojniki pri 
igrišču oz. vrtcu. Meni da je pogoj količina odpadkov in ne število ekoloških otokov. Namreč za 
starejše pa predstavlja to problem in meni, da bi jih moralo biti če ne že več, pa vsaj na tistih 
mestih kot so bili doslej.  
 
Odgovor:  
 
Glede ekoloških otokov je župan povedal, da so postali le-ti na določenih mestih že kar divja 
odlagališča in se jih je na takih mestih odstranilo, imamo pa možnosti za naprej, da se število le-
teh če želimo lahko poveča, vendar pa dvomi, da to ne bi vplivalo na ceno, se bomo pa pogovorili. 
 
V naselju Gančani je trenutno 7 ekoloških otokov. Lokacije zbirnih mest izvajalec GJS zbiranja 
odpadkov dogovarja s predsedniki KS. Zakonsko pa je predpisani minimalni standard, ki pravi da 
je na 500 prebivalcev v strnjenem naselju potrebno postaviti eno zbirno mesto za ločene frakcije, 
kar bi pomenilo za Gančane 2 zbirni mesti. 
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Vprašanje št. 158, Za zaključek je svetnik zastavil vprašanje, ki se navezuje na pluženje cest v 
letošnji dolgi zimi, za kar je občina potrošila veliko sredstev. Njega so občani opozorili, da so ceste 
bile sicer očiščene, v preteklosti pa temu ni bilo tako, pa vendar navkljub vsemu ljudje pravijo, da 
je včasih res preveč tega, ker vpliva sol na žive meje in tudi kovinske ograje, za drugo leto bi se naj 
nekoliko gledalo na to, čeravno je letos bilo to pogojeno, ker je bila letos tako dolga zima.  
 
Odgovor:  
 
Zimska služba se je opravljala v skladu z zakonom in niti enkrat niso šli izvajalci zimske službe na 
ceste, če jih s strani nadzornikov (CP M.S.) niso poklicali. Določen minimalni standard moramo 
ohranjati, saj smo v nasprotnem primeru lahko odgovorni. 
 
 
 
Vprašanje svetnika Horvat Alojza Ladislava 
 
 
Pove, da išče strokovnjaka za mostove na Cankarjevi ulici v Beltincih – če bi lahko desno ograjo 
vrgli dol, ker je leva stran itak že dol vržena, most je počen po sredini, teža pa se je dvignila na 7,5 
ton. To se mu ne zdi ravno prav. 
 
Odgovor:  
 
Župan mu odgovoril, da je most res v zelo slabem stanju in se bo pristopilo k sanaciji, je naj kar 
brez skrbi.  
 
Ograja je že naročena in bo v naslednjih dneh postavljena. Prav tako pa je že naročena tudi 
projektna dokumentacija za nove mostove na Cankarjevi. 
  
 

 
Vprašanje svetnika Forjan Alojza 
 

 
Vprašanje št. 159; Svetnik je zastavil vprašanje kaj je vse vkalkulirano v ceno odvoza ter ali je 
res, da lahko naročiš še en kontejner npr. zraven za papir, če rabiš?  
 
Odgovor:  
 
V ceno zbiranja komunalnih odpadkov je vključeni tudi odvoz 1 zabojnika papirja. Vsako 
gospodinjstvo, ki želi posodo za papir, jo mora prevzeti na sedežu Saubermacher- Komunale, 
Noršinska ulica 12, Murska Sobota. 
 
 
 

 

Odgovore zbrala:  
višja svetovalka II 
Tatjana Trstenjak l.r. 
 

Župan Občine Beltinci 
dr. Matej Gomboši l.r. 

 
 
 
 
 
 


