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Datum; 23.07.2013 
 
 
ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
BELTINCI, DANE NA 25. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA DNE 13.06.2013 
 
 
Pobuda svetnice Genovefe Virag 
 
Pobuda št.  172; Svetnica je izrekla pohvalo in se zahvalila organizatorjem in mladim, ki so 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi prireditve ob dnevu nabornikov oz. srečanju mladih z 
vojsko – rekrutaciji. Povedala je, da je ponosna, da živi v Prekmurju, kjer se ta tradicija še 
ohranja in živi. Podala je pobudo, s katero poziva vse mlade, da se tudi naslednje leto zberejo v 
tako velikem številu in organizirajo tako lepo prireditev. 
 
Odgovor: Se strinjamo. 
 

 

Pobuda svetnika Srečka Horvat 

 

Svetnik je glede predloga za sprejetje odloka o prostorskih in ureditvenih pogojih za območje 
občine Beltinci povedal, da je bil sam med tisto večino, ki je glasovala za umik točke z dnevnega 
reda, saj predlagani odlok postavlja občane v neenak  položaj. Spremembe odloka so bile potem 
na 3. izredni seji sprejete. V imenu svetniške skupine LDS poziva, da občina takoj pristopi k 
pripravi oppn-jev, tako da bo za vse vasi enaka možnost gradnje. Kot rok za dokončanje oppn-jev 
je predlagal 31.12.2013 in v sled navedenega prosil župana, da njegov predlog da na glasovanje.  
Povedal je, da sam še vedno meni, da v določenih vaseh namreč ni mogoče graditi hiše z ravno 
streho, ker to ni dopustno. Navedel je primer stanovanjske hiše v Dokležovju, ki je zaradi tega v 
prekršku. Ne zdi se mu prav, da se vsem enako ne pomaga, ampak samo enim in to predvsem 
tistim, ki so zadnjič bili prisotni na seji sveta.  
 
Odgovor: Občinska uprava Občine Beltinci je spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za območje občine Beltinci sprejela v skladu z veljavno zakonodajo in na 
pravilen način, z javno razgrnitvijo in javno razpravo na katero so se lahko odzvali vsi občani in 
zainteresirani glede sprememb in dopolnitev omenjenega odloka in na katerega so lahko podali 
tudi svoje pripombe in predloge. Pri pripravi sprememb in dopolnitev so se upoštevali vsi 
predlogi in smernice pristojnih resorov soglasodajalcev. 
 
Glede sprejemanja OPPN-jev (OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV), je občinska 
uprava na podlagi razpoložljivih sredstev v sprejetem proračunu 2013, pristopila k izdelavi 
OPPN-jev za tri vasi na območju Občine Beltinci, kjer je največ prostorsko nedorečenih površin 
in je potrebno prostorsko določiti gradbene parcele, ustrezno infrastrukturo ter seveda pogoje 
gradnje. Nadaljnje vasi bodo lahko vključene v izdelavo OPPN-jev v naslednjem letu oz. še letos, 
v kolikor se z rebalansom proračuna 2013 najdejo sredstva za ta namen. Seveda je pa vse 
odvisno tudi od izraženih želja in potreb vaščanov, strokovnih ocen in soglasij ustreznih 
državnih organov. 
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Vprašanje svetnika Marjana Balažic 
 

Vprašanje 160; Svetnik je povedal, da so pred nami kritični meseci, saj bomo s strahom gledali v 
nebo, ker ne vemo, kaj bo prineslo vreme. Imeli smo namreč projekt, s katerim se je s strani 
letalskega centra Maribor varovalo, da ni prišlo do toče, sedaj pa kot opaža letos tega ni v 
proračunu, zastavlja pa se mu tudi vprašanje ali imamo to področje sploh urejeno. 
 
Odgovor: V proračunu Občine Beltinci  za leto 2013 niso predvidena  sredstva za obrambo pred 
točo  z letali. Letalski center Maribor v letošnjem letu občin na levi strani reke Mure ni pozval, da 
naj se  vključijo v tovrstno obrambo pred točo in zagotovijo določeni del sredstev v ta namen. 
Zaradi tega sredstva v proračunu občine tudi niso predvidena. V kolikor bi se s strani izvajalca 
tovrstne obrambe pred točo pojavil interes za njeno izvedbo, bo oz. bi se tudi sofinanciranje 
obrambe dalo urediti. Večina drugih občin na levem bregu reke Mure v Pomurju temu ni 
naklonjena, pojavljal naj bi se dvom o učinkovitosti tovrstne obrambe. 
 

 
Vprašanji svetnika Alojza Srake 
 

Vprašanje št. 161; Svetnik je uvodoma povedal, da se je v občini veliko premaknilo, vendar pa 
želi povedati, da so na seji glasovali o Odloku o oglaševanju v občini Beltinci, ki v 27. členu 
(zadnji odstavek) določa, da mora izvajalec društvom in drugim nedobičkonosnim organizacijam 
omogočiti brezplačno oglaševanje vključno z nameščanjem in odstranjevanjem. Pričakuje, glede 
na to, da je odlok dovolj jasen, da se tako tudi dela. V nadaljevanju je svetnik povedal, da Komuna 
d.o.o. zaračunava višjo ceno kot se je prej plačevalo krajevnim skupnostim za vzdrževanje 
grobov in pokopališč, zato postavlja vprašanje in prosi, da se do naslednje seje pripravi odgovor, 
kaj vse zagotavlja Komuna z novimi odloki za naše občane.  
 
Odgovor:  V skladu z 19. členom Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci 
dejavnost plakatiranja (nameščanja in odstranjevanja plakatov) na območju občine Beltinci od 
01.04.2013, na podlagi sklenjene pogodbe z občino, izvaja Komuna Beltinci d.o.o. Komuna je v 
upravljanje prevzela tako obstoječe kot tudi nove plakatne panoje in obračunava stroške 
nameščanja in odstranjevanja plakatov kot tudi občinsko takso (rabo javne površine), ki pa jo 
nato odvaja občini. Glede na to, da so v skladu z odlokom o občinskih taksah občinska društva in 
druge občinske nedobičkonosne organizacije oproščene plačila občinske takse jim Komuna 
občinske takse ne zaračunava (in jim na ta način omogoča brezplačno oglaševanje na panojih s 
katerimi upravlja).  Na podlagi sprejetega cenika in v skladu s Proračunom Občine Beltinci za 
leto 2013, v okviru katerega je bilo med drugi sprejeto tudi, da se občinskim društvom in drugim 
občinskim nedobičkonosnim organizacijam nameščanje in odstranjevanje plakatov 
subvencionira v višini 50% jim torej Komuna sedaj zaračunava zgolj 50% stroškov nameščanja 
in odstranjevanja plakatov. Potrebno je namreč poudariti, da se na plakatnih panojih oglašujejo 
pretežno občinska društva in druge nedobičkonosne organizacije in bi v primeru, če bi stroške 
nameščanja in odstranjevanja mogla v celoti pokrivati Komuna, le-ta dejavnost plakatiranja 
izvajala s precejšnjo izgubo. Potrebno je omeniti tudi dejstvo, da so društva prejemniki 
občinskih dotacij s katerimi si lahko delno pokrivajo tudi stroške plakatiranja. 
 
V zvezi s ceno, ki jo Komuna zaračunava pri urejanju in vzdrževanju pokopališč je potrebno 
poudariti, da je pri pripravi cen izhajala iz kalkulacije izdelane na podlagi cen z leta 2011, pri 
čemer pa so se kasneje  nekatere cene (npr. odvoz odpadkov) zvišale za 100% in tako s ceno, ki 
je bila predhodno tudi potrjena na občinskem svetu sploh niso kriti vsi stroški, ki nastajajo pri 
urejanju in vzdrževanju pokopališč.  
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V okviru izvrševanja izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč 
Komuna tako zagotavlja košnjo pokopališč in ograj, odvoz smeti, odvoz sveč, oskrbo z vodo in 
manjša vzdrževalna dela. Komuna pa na podlagi sprejetih občinskih odlokov na območju občine 
Beltinci trenutno izvaja tudi oskrbo s pitno vodo (vzdrževanje vodovodnega omrežja, črpališč, 
vodovodnih priključkov in vodomerov), prav tako pa od 01.07.2012 izvaja tudi obvezno 
gospodarsko javno službo odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju 
občine Beltinci. 
 
 
Vprašanje št. 162; V nadaljevanju je svetnik povedal, da ga zanima kako je z javnimi deli saj 
meni, da bi moralo biti enakopravno obravnavanje vseh krajevnih skupnosti – torej  enako 
število delavcev preko programov javnih del. 
 
Odgovor: Vsaka KS ima 2 delavca, Melinci in Ižakovci imajo še dodatno brodarje, ostali so v 
Beltincih, od katerih je eden v zbirnem centru, dva pa sta na Komuni, kjer sta na razpolago g. 
Senici. 
 
 

Pobude svetnika Adžič Igorja 
 
Pobuda št. 172; Glede delovanja Komune d.o.o. in težav z njo, je svetnik povedal, da je sam član 
nadzornega sveta JKP Komune d.o.o. Beltinci, kjer so bili seznanjeni s situacijo glede 
stroškovnika vzdrževanja pokopališč. Poleg tega je 80 % občanov vrnilo podpisane pogodbe. 
Navezuje se pri tem, da je imela občina v preteklosti kar na 9-ih lokacijah po vaseh kontejnerje 
odprtega tipa in v tega se zgrinjajo odpadki, ki tja po večini sploh ne sodijo. Apelira na 
medobčinsko inšpektorico, da naj se vzpostavi red na tem področju.  
 
Odgovor:  Izvajalka gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč Komuna 
Beltinci d.o.o.  je tematiko glede odpadkov na pokopališčih obravnavala na nadzornem svetu in 
sprejela sklep, da se o tej problematiki poda pisno obvestilo na KTV in v občinsko glasilo Mali 
Rijtar, izdelale pa se bodo tudi opozorilne table ob kontejnerjih in zmontirale nadzorne kamere. 
V prihodnje pa bo poostren tudi inšpekcijski nadzor nad odlaganjem odpadkov v kontejnerje na 
pokopališčih.  V letu 2013 je bilo obravnavanih 7 prekrškovnih postopkov v zvezi z odloženimi 
mešanimi komunalnimi odpadki v zabojnike na pokopališčih v občini Beltinci, vsem so bile 
izrečene globe za prekršek. Trenutno se nadzor nad ravnanjem z odpadki na pokopališčih 
opravlja tedensko. Že pred leti je inšpektorica predlagala, da bi bilo potrebno zagraditi mesta z 
zabojniki, postaviti table z napisi o prepovedi odlaganja ostalih odpadkov in na izpostavljenih 
mestih postaviti video kamere, da bo potem lažje kršiteljem dokazali njihova prepovedana dejanja. 
 
 
Pobuda št. 173; V nadaljevanju je svetnik povedal, da vaščani apelirajo, da se naj omeji 
avtomobilski promet za tribunami, saj se tam tudi drugače dogajajo zgodbe, ki ne sodijo tja. 
Cesta tudi kolikor sam ve, ni vrisana v kataster, naj se tam to tudi uredi, da ne bi prišlo do 
kakšnih nesreč ali česar hujšega. Vseeno se na igrišču vršijo športne aktivnosti in to tudi vedno 
mlajših populacij in selekcij in zato moramo biti še posebej pozorni in pazljivi. Prav tako se v 
parku in pri igralih ljudje vozijo mimo z mopedi, dirjajo s kolesi in tudi ni najbolj varno za naše 
najmlajše.   
 
Odgovor: Do jeseni se predvideva ureditev poti za pešce in kolesarje, preostali promet bi se 
mimo tribun onemogočil. 
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Pobuda št. 174; Svetnik je nadaljeval, da glede na to, da je v javni obravnavi že davek na 
nepremičnine in glede na to, da je naša občina ena od desetih, ki imamo največ kmetijskih 
površin, zakon namreč zajema tudi obdavčitev teh površin, se naj odbor za kmetijstvo skupaj z 
občinsko upravo povežeta z nekom, ki bi vedel to obrazložiti in predstaviti – mogoče lokalno 
kmetijsko zbornico in se izvede javno tribuno, saj se lahko upravičeno bojimo, da bodo naše 
kmetije prešle v roke bogatih in srednje bogatih tujcev, to pa ne smemo nikakor dovoliti. 
 
Odgovor: Na predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki ga je Ministrstvo za finance dalo v 
javno razpravo do 28.06.2013 so bile s strani občinske uprave podane pripombe in predlogi k 
posameznim členom zakona. Pripombe, ki so bile podane se nanašajo predvsem na; višino 
davčnih stopenj, ki so previsoke in bodo preveč obremenile tako prebivalstvo kot gospodarsko 
dejavnost, na samo obdavčitev kmetijskih zemljišč in stavb in na podatke o nepremičninah in 
njihovih vrednostih, ki so zelo slabi. 
 
 
Pobuda št. 175; Glede izgradnje kanalizacije je svetnik povedal, da imamo iz prejšnjega 
mandatnega obdobja sklep iz 26. seje, kjer je zapisana višina priključka 2000,00 evrov, ki pa se 
lahko zmanjša ob pridobitvi evropskih sredstev. Kasneje pa je bil sprejet odlok, ki negira ta 
sklep. Sam ni bil nikoli za to, da bi ljudje bili v neenakem položaju. Situacije se že zapirajo in ker 
se delimo na več ali manj vredne in ker se tudi različno priključke prodaja, se naj pripravi 
izračun, prav tako pa je potrebno, da se pride do zaključka, da morajo biti cene kanalizacijskega 
priključka enake za vse.  
 
Odgovor: Vsako obstoječe gospodinjstvo oz. hiša kanalizacijski priključek sofinancira v skladu z 
omenjenim sklepom v višini 2003,40 €, medtem ko se kanalizacijski priključek za novogradnje 
zaračunava v skladu z obstoječim odlokom, ki je stopil v veljavo 09.07.2011. Končno vrednost 
investicije izgradnje kanalizacije in ČN Beltinci ter sofinanciranje le-te bo mogoče izračunati šele 
po končanju vseh del in opravljenem končnem obračunu. 
 
 
Pobuda št. 176; Nadalje je svetnik zaprosil za pisni odgovor v zvezi z naslednjim vprašanjem; V 
leto 1995 segajo ustanovitve občin in minilo bo že skoraj 20 let in zdi se mu dokaj neodgovorno 
in nestrokovno, da se občine do sedaj še vedno niso uspele dogovoriti o delitveni bilanci občine. 
Saj imamo neke t.i. navidezne pravice kot ustanoviteljice, ki nam vedno znova nalagajo za zavode 
mnogo obveznosti, kakšen dobropis pa ne moremo dobiti, prav tako imamo v zavodih, ki 
poslujejo z dobički svoje predstavnike, sredstva pa ostajajo na isti ravni. 
 
Odgovor: Problem nerešenega lastništva javnih zavodov bivše mursko soboške občine je bil že 
večkrat obravnavan na skupnih sestankih županov sedanjih občin, pravnih naslednic bivše  
Mursko Soboške občine. Do končnega dogovora  vse do danes ni prišlo ne pri Pokrajinski in 
študijski knjižnici Murska Sobota in tudi  ne pri Zdravstvenem domu Murska Sobota. Odprto 
predvsem ostaja vprašanje ali  drugim občinam, soustanoviteljicam javnega zavoda (Zdravstveni 
dom) tudi priznati upravičenost do solastninskega deleža pri nepremičninah zavoda v Murski 
Soboti in v kakšni višini?  Po vsej verjetnosti bo država morala bolj odločno občinam 
ustanoviteljicam javnega zavoda naročiti, da formalno pravno uredijo status javnega zavoda. 
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Pobude svetnika Štefana Perša 

 

Pobuda št. 177; Svetnik je uvodoma povedal, da je v poročilu omenjena sanacija kanalizacije in  
da so bili predstavniki podjetja SPG Pomgrad v Ižakovcih, vendar pa tam na sestanku ni bil, ker 
se je pripravljal na sejo. Vsled navedenega lepo prosi, če se urgira, da naj pregledajo celotno 
omrežje, ker namreč ne drži, kar so dejali, da se bo vse uredilo. Stvari se namreč poslabšujejo. 
 
Odgovor: Sanacija vseh del na trasi kanalizacije še vedno poteka. To velja tako glede tesnjenja 
cevovodov kot posedkov v cesti. Izvajalca se sproti opozarja na vse pomanjkljivosti, ki so bile in 
se še pojavljajo, da jih je treba odpravljati. 
 
 
Pobuda št. 178; Glede vključitve hiše v Dokležovju v odlok o prostorsko ureditvenih pogojih je 
svetnik povedal, da se strinja s kolegom svetnikom Srečkom Horvatom in, da je to tudi njegova 
pobuda kot predsednika odbora za prostorsko planiranje, in sicer naj se to uredi  do datuma kot 
je predlagal Srečko Horvat.  
 
Odgovor: Odgovor na to pobudo je že podan pri pobudi svetnika Srečka Horvat.  
 
 
Pobuda št. 179; V nadaljevanju je svetnik povedal, da se prav tako pridružuje kolegu svetniku 
Igorju Adžiču glede kontejnerjev na pokopališčih, to je res sramota kar se dogaja in kaj vse se v 
njih najde. Mogoče bi bila rešitev kot so naredili v Dokležovju – namestitev nadzornih kamer.  
 
Odgovor: Odgovor na to vprašanje je že podan pri pobudi št. 172. 
 

 

Vprašanji in pobuda svetnika Ferčak Jožefa 

 

Svetnik je uvodoma povedal, da se z odgovorom na  vprašanje 151, ki ga je prejel tako on kot 
tudi člani sveta ne strinjajo. Namreč popravilo mostu ni bilo tako izvedeno kot je bilo za 
pričakovati, vedeti pa je potrebno, da je ta most zelo pomemben, saj vse teče preko njega.  
 
Odgovor: V tem primeru izvajalec trdi eno, predstavniki KS Lipa pa drugo. Predlaga se, da pride 
predstavnik KS Lipa oz. gradbenega odbora na koordinacijski sestanek med izvajalcem, 
nadzorom in občino, ki je vsako sredo ob 9.00 uri na gradbišču ČN Melinci, da se tam stvari 
razčistijo in to zadevo glede sanacije mostu reši. 
 
 
Vprašanje št. 162;  v nadaljevanju je svetnik v imenu predsednikov KS zastavil vprašanje kdaj 
se bodo lahko koristila sredstva za NUSZ. 
 
Odgovor: Podatki za NUSZ so za letošnje leto bili podrobno ažurirani in v mesecu juniju poslani 
na pristojno Davčno upravo MS. Podatki bodo najkasneje v roku 14 dni posredovani v Ljubljano 
kjer bodo natisnjene in izdane odmerne odločbe za leto 2013.  Prva vplačila z naslova NUSZ  se 
torej predvidevajo v drugi polovici avgusta in prvi polovici septembra. 
 
 
Pobuda št. 180; Svetnik je podal še pobudo glede talne označitve cestišč v Lipi (pri starem 
gasilskem domu, pri vaškem domu, kjer čakajo učenci in kjer je bilo postajališče le-teh ni več in 
bi bilo potrebno to popraviti .  
 
Odgovor: Do začetka šolskega leta se bodo naredile talne označbe. 
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Pridružuje pa se vsem kolegom svetnikom-razpravljalcem glede vzdrževanja pokopališč – to je 
zelo neprijazna stvar, saj se kosilnice vozijo preko spomenikov.  
 
Odgovor: Delavci, ki skrbijo za urejanje in vzdrževanje pokopališč so bili seznanjeni s podanimi 
pripombami pri čemer pa se jih je posebej opozorilo na pravilnost izvedbe del na pokopališčih. 
 
 

Vprašanje svetnika Alojza Forjana 

 

Vprašanje št. 163; Svetnik je zastavil vprašanje kdaj se bo določil datum te naše nesrečne 
kanalizacije? Prav tako naj se pripravi izračun glede komunalnega prispevka. 
 

Odgovor:  Čistilna naprava je pripravljena za obratovanje. Za kak teden je le še del na liniji blata. 
Po opravljenih kvalitetnih pregledih tras kanalizacije in opravljenih morebitnih sanacijah bo 
omogočen priklop na omrežje.  
 
 
Vprašanja svetnika Mateja Zavec 

 

Vprašanje št. 164 – Svetnik je uvodoma povedal, da stanovalce ob železniški progi zanima, kdo 
odloča in kakšen sklep je bil kdajkoli sprejeti o tem, kam se vozi gradbeni material od obnove 
železniške proge. Le-ta bi se naj po nekaterih izjavah očividcev odvažal – strupen kot je v 
gramoznico Lipovci in vsled navedenega prosi, da se glede tega nemudoma ukrepa in urgira, saj 
govorimo o pitni vodi in tako dejanje je nedopustno.  
 
Odgovor: Odvečen material (zemlja in skale) pri rekonstrukciji in elektrifikaciji želežniške proge 
Pragersko - Hodoš na območju občine Beltinci se je v skladu z dogovorom s predstavniki 
Slovenskih železnic ter z terenskim ogledom in dogovorom z lastnikom zemljišča - Krajevna 
skupnostjo Lipovci odvažal na parcelo 2007 k.o. Lipovci ob gramoznici "Vučja jama". Omenjen 
material se je do tistega trenutka vozil iz naše občine v Mestno občino Murska Sobota. Pred 
samim odvozom se je preverila analize zemlje, katero so nam posredovali s Slovenskih železnic 
in ugotovili, da je analiza skladna z zakonodajo in primerna za odlaganje v naravo. Vsa ostala 
dovoljenja v skladu z prostorsko zakonodajo za omenjeno odlaganje si mora pridobiti izvajalec 
odvoza in odlaganja. Lastnik zemljišča mora dati samo pisno soglasje, da se omenjen material 
lahko odlaga na njegovem zemljišču ob znanem dejstvu, da je ta material primeren za odlaganje 
v naravi na podlagi analiz. 
 
 
Vprašanje št. 165; Svetnik je v nadaljevanju povedal, da se je v preteklih dneh sprehodil po 
gozdnih poteh v smeri Bogojine in tam je stanje stavbe (logarnice) zelo slabo, visoka trava, ne 
vzdrževano, zanemarjeno. 
 
Odgovor: Javni delavci kosijo travo okoli črpališča v Hraščicah in stavb, ki so v naši lasti, 
kompleks okrog logarnice je pa v lasti Gozdnega gospodarstva iz Murske Sobote. 
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Vprašanje št. 166;  Za zaključek je svetnik izpostavil problematiko upravljanja kulturnega 
doma, saj so vsi koristniki prostorov nad nameravanimi najemninami presenečeni. Zanima ga, 
kako lahko KS Beltinci izjavi, da nima denarja za vzdrževanje doma, ima pa skoraj 50.000 EUR za 
igrišče pri OŠ Beltinci in le-tega lahko uporablja le peščica ljudi. V vseh krajevnih skupnostih si 
vzdržujejo vaške in podobne domove KS-i sami, samo v Beltincih je vedno problem, da bi to 
morala občina pokrivati. Predlaga, da naj se to uredi enakopravno po celotni občini.  
 
Odgovor: Svetnik in predsednik KS Roma Činč je na seji povedal, da je objekt o katerim je 
govoril svetnik Matej Zavec multi funkcijsko igrišče postavljeno na podlagi vseh veljavno 
pridobljenih dokumentov in potrebnih soglasij in po predpisih kot to naročajo. KS Beltinci ima 
administratorja, ki koordinira vse zadeve in meni, da bo to pomenilo napredek, čeravno mogoče 
nekateri mislijo drugače. Polega tega pa ne dovoli, da bi se govorilo vse povprek, če zadev ne 
poznajo. KS je res lastnica doma, to je bila doslej njena edina funkcija. Vsa društva in zavodi 
predstavljajo občino navzven in moramo se torej vprašati kakšen pomen ima kultura za nas. Na 
zadnjem sestanku je bil tudi sprejeti sklep, da je odslej uporaba dvorane za domača društva 
brezplačna, s tem da se držijo reda. Povedal je da želi da bo dvorana center druženja in 
združevanja vseh in nikakor ne razdruževanja s tem seveda da se določijo prioritete. Poleg tega 
sam ne izvaja pri tem nobene svoje lastne politike, kot bi mogoče kdo mislil, upošteva sklepe 
Sveta KS Beltinci. 
 
Glede športnega igrišča je župan dodal, da ga je kar nekaj ljudi klicalo, predvsem starši otrok, ki 
si le-te ne upajo puščati tam ko je mokro in tudi učitelji so zadržani, ker ne vidijo v času šole, kaj 
majhni otroci tam delajo, ker je ograja višja. Dejstvo je, da je KS Beltinci financirala postavitev 
igrišča v višini skoraj 50.000 EUR, ga pa izredno malo ljudi uporablja. V skladu s soglasjem, bi 
moralo to igrišče biti uporabno za čim širšo populacijo, da bi služilo svojemu namenu. Za to je 
odgovorna KS Beltinci. Glede kulturne dvorane pa seveda v nobene primeru ne bi prišlo v poštev 
plačevanje domačih društev. Ker drugi KS-i v celoti skrbijo za svoje domove in nosijo vse stroške, 
smo že ob sprejemanju proračuna rekli, da bo rudi KS Beltinci morala začeti prevzemati stroške 
dvorane in njeno upravljanje.   
 

 
Vprašanje svetnika Činč Romana 

 

Vprašanje št. 167; Svetnik je povedal, da naj bi pri mrliški vežici v Beltincih prišlo do posedanja 
zaradi vzpostavljanja daljnovoda v zemljo. Seveda bi bilo potrebno stanje analizirati in pogledati 
kako je s tem in vzpostaviti prvotno stanje.  
 
Odgovor: Zadeva se bo sanirala v naslednjih tednih, ko se bo priklopilo črpališče pri Doblu. 
 
 
Vprašanji svetnika Martina Duha 

 

Vprašanje št. 168; Svetnik je zastavil vprašanje in povedal, da sicer ponovno, kot že tolikokrat 
izpostavlja manjkajoči nasip na reki Muri (KS Ižakovci), lahko bi namreč prišlo do poplavljanja 
reke Mure – ta problematika še vedno ni rešena in se vleče iz preteklosti že zelo dolgo, to je 
potrebno urediti, seveda tudi obnova obstoječih nasipov.  
 
Odgovor: Okoljskemu ministrstvu je občinska uprava že večkrat poslala dopis-zahtevek, da naj 
se obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri nadaljuje. Tudi v osebnih stikih-pogovorih  župan 
Občine Beltinci-minister oz. predstavniki resornega ministrstva je bila obravnavana omenjana 
pereča problematika  manjkajočega nasipa predvsem na Melincih. Po zagotovilih predstavnikov 
ministrstva naj bi se v letošnjem letu izgradnja manjkajočega nasipa nadaljevala. 
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Vprašanje št. 169; Svetnik je v nadaljevanju povedal, da bi se za lastnike zemljišč, ki so občini 
prodali zemljo za ČN moral narediti poračun, pa se še vedno ni – kot se je to uredilo v preteklosti 
za kolesarske steze, ker  je prišlo takrat do pomanjkljivih cenitev, vendar pa je bilo obljubljeno, 
da se bo to uredilo. Saj kot se spomni, so bili kmetje prisiljeni prodati, ker je bila teža občine na 
lastnike.  
 
Odgovor: Zemljišča so bila v prejšnjih mandatih odkupljena po takrat obstoječi tržni ceni s 
katero so se prodajalci zemljišč strinjali, nikoli pa prodajalcem ni bil obljubljen nikakršen 
poračun glede kupnin. 
 
 
Vprašanje svetnika Horvat Alojza Ladislava 

 

Vprašanje št. 170;  Svetnik je povedal, da je bila glede tople vode v Beltincih nekoč narejena 
študija, torej v katerem vrelcu je boljša ali obratno. Ta dokumentacija nekje na občini še mora 
obstajati in bi jo bilo dobro najti in zadeve malo pregledati, saj naj bi proti Lipi bil še en drugi 
vrelec tople vode z višjo kapaciteto od tega v Beltincih.  
 
Odgovor:  Detajlno je raziskana zgolj beltinska vrtina Fi- 14 o čemer obstajajo tudi podatki, ki se 
hranijo v arhivu. Vrtina je bila vrtana leta 1957, končna globina znaša 3156m, vrtina je zaceljena 
in primerna za pridobivanje tople vode, temperatura na globini 3100 m je 125°C. Vrtina Lipa 1 ni 
raziskana, izvrtana je bila leta 1986, končna globina je 2822 m, temperatura na globini 2800 m je 
101°C lokacija vrtine je likvidirana. 
 
 
Nadalje tudi postavlja vprašanje glede plačevanja Zdravstvenemu domu, saj so prikazali manjši 
dolg kot je dejansko ostal od lani. 
 
Odgovor:  V skladu s sklepom občinskega sveta sprejetim na 11. redni seji dne 24.11.2011, ki 
določa, da Občina Beltinci ne pokrije dela izgube javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom 
Murska Sobota za leto 2010, občina ne v letu 2011 in tudi kasneje nikoli ni pokrila dele izgube 
javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. 
 
 
 
Odgovore zbrala; 
Tatjana Trstenjak l.r. 
 

Župan Občine Beltinci 
dr. Matej Gomboši l.r.  

 


