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ODGOVORI NA PREDLOGE, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE BELTINCI PODANE NA 22. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE BELTINCI DNE 29.01.2013 

 

Vprašanja svetnika Ladislava Alojza Horvat: 

 

Vprašanje št. 133; Svetnik je uvodoma zastavil vprašanje o tem, kolikšna je bila cena za odkup 

zemljišč za stezo Beltinci-Melinci, saj naj bi dva soseda-občana eden in drugi dobila različno 

plačano za svojo parcelo? 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je na seji  odgovoril, da je bila cena različna zato, ker je v določenih 

primerih šlo za odkup kmetijskih delov zemljišč, v drugih primerih pa za odkup delov stavbnih 

zemljišč in v tem je bila dejansko tudi razlika v ceni. 

 

Vprašanje št. 134; V nadaljevanju je svetnik povedal, da ga zanima kako je s parcelo 2236, k.o. 

Beltinci, ki je bila kupljena in v lastnini občine nikjer ni zavedena, kaj je s tem?  

Odgovor: 

Župan je svetniku odgovoril, da je bil nakup predmetne parcele že pojasnjen in, da je bilo 

pojasnjeno tudi to, da parcela pred odkupom ni bila v celoti zajeta v načrtu ravnanja s stvarnim 

premoženjem občine. 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da je parcela št. 2236, k.o. Beltinci v celoti gradbena parcela in 

je bila kot celota seveda odkupljena po nižji ceni, kot preostala zemljišča za samo kolesarsko 

stezo. 

 

Vprašanje št. 135; Za zaključek je svetnik zastavil vprašanje glede ceste in mostu v Cankarjevi 

ulici, zanima ga namreč ali je to kaj predvideno v proračunu za leto 2013? 

Odgovor:  

Župan je svetniku odgovoril, da je glede Cankarjeve v planu, da se bo za ta most in tudi ostale 

mostove izdelal projekt, saj so ne le-ta, ampak tudi vsi ostali v Beltincih v zelo slabem stanju, 

vendar pa je potrebno veliko časa, da se pridobijo vsa potrebna soglasja in vsa preostala 

dokumentacija in zato ne moremo točno predvidevati, ali bo že letos prišlo do gradnje. Ko bo 

potrjen proračun pa se bo šlo v projektiranje in potem naprej, bomo videli tudi kako bo izveden 

dogovor s podjetjem Panvita Rakičan, saj bi naj šli v delitev sredstev oziroma sofinanciranje dela 

Cankarjeve. 
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Vprašanje svetnica Genovefe Virag: 

 

Vprašanje št. 136; Svetnica je zastavila vprašanje o tem, kaj bo z gospodinjstvi, ki do sedaj niso 

plačevala odvoza odpadkov in so odpadke nosila na ekološke otoke. Prosi, da se občanom to 

pojasni, če je potrebno se naj naredi analizo in jih s tem seznani, saj je tudi  v njihovi KS nekaj 

takih, ki nimajo čez mesec toliko odpadkov, da bi rabili kontejnerje in so smeti vozili na ekološke 

otoke.  

Odgovor:  

Župan je svetnici odgovoril, da je potrebna enakopravnost vseh in da se strinja z njeno razpravo in 

mnenjem. 

Vendar pa je potrebno upoštevati 55. člen Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci (Ur.l. RS, št. 12/2012), ki določa, da je 

uporaba storitev javne službe za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na 

območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja 

dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki, obvezna. Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja 

medobčinski inšpekcijski organ, ki bo letos vsem gospodinjstvom, ki niso vključena v odvoz, poslal 

opozorilo z rokom vključitve v odvoz. 

 

Pobuda in vprašanje svetnika Štefana Perša: 

 

Pobuda št. 159; Svetnik je podal pobudo glede ukinitve ekoloških otokov. Okolica le teh je 
onesnažena, glede na to, da sedaj ločujemo in imamo zbirni center, bi tako bil tudi strošek na 

položnicah manjši (če je to všteto tudi v odvoz).  

Odgovor: 

Župan je svetniku odgovoril, da je sicer res,  da bi  ukinitev ekološki otokov prinesla pocenitev, 

vendar pa je bližina le-teh zelo dobrodošla za tiste z malo večjimi količinami papirja, stekla, 

embalaže. Če bomo to ukinili se zna zgoditi, da se bodo spet pojavljala divja odlagališča, sicer pa 

je na strani občinskega sveta kako se bo odločil.  

Sama Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki (Ur.l. RS, št. 21/2001) namreč določa, da se zbiralnice ločenih frakcij na 

območjih mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja uredijo na vsakih 500 prebivalcev. V 

primeru nenehnega onesnaževanja z odpadki izven zabojnikov se zbirno mesto prestavi na drugo 

lokacijo ali se pa ukine. 

 

Vprašanje št. 137; Svetnik je v nadaljevanju zastavil vprašanje glede kolesarske steze Ižakovci-
Dokležovje. Glede na to, da je postopek komasacij v Dokležovju že v teku in da so odobrena 

sredstva, zakaj le-ta ni umeščena v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, vsaj od naselja do 

železnice, preden se bodo vnesle dokončne izmeritve? 
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Odgovor: 

V načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci (predvsem za odkup) bi praviloma 

lahko bila vključena zemljišča (za izgradnjo kolesarskih stez, pločnikov,...) vendar še le po njihovi 

odmeri in znanih podatkih o površini teh zemljišč, ki bodo potrebna za kolesarsko stezo, pločnik. 

Prejšnje vključevanje v načrt je sicer tudi mogoče, vendar je zaradi tega potem včasih realizacija  

odkupa manjša oziroma večja od predvidene, ker ne pride do odmere le teh v istem delu. 

Občinska uprava bo v danem primeru skrbela za to, da pri geodetskih delih v zvezi z komasacijo v 

komasacijskem območju Dokležovje pride tudi do odmere dela zemljišč, potrebnih za izgradnjo 

kolesarske steze Dokležovje Ižakovci in Dokležovje Bakovci in za naknadno uvrstitev v načrt 

ravnanja s stvarnim premoženjem, ko bodo znane točne izmere. 

 

Pobude svetnika Srečka Horvat: 

 

Pobuda št. 160; Svetnik je podal pobudo glede e-točk po vaseh, in sicer da naj se izvede 
demontaža vseh anten in naprav ter odstranitev in sanacija škode (prevrtane stene, strešne 

plošče). Naj se najde izvajalca oz. nekoga, ki bo te stroške kril. Svetnik predlaga, da naj se to uredi 

oz. sanira za celotno občino enotno, saj zadeva kot taka več ne funkcionira.  

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril, da so glede e-točk po vaseh vsi, ki so podali soglasje za 

montažo anten in ostale opreme bili seznanjeni oz. so imeli na ta račun internetni priključek 

zastonj, sami pa vemo, kakšna je dandanes naročnina za to storitev. Strinja se s svetnikom, da je 

potrebno zadevo sanirati, ker tako sedaj ne more ostati. 

Z vsemi lastniki hiš, kjer so bile postavljene E – točke je bil torej sklenjen dogovor, kjer so imeli v 

zameno stroškov električne energije in vseh ostalih zadev brezplačen internet 3 leta. Nobenemu 

lastniku ni bil dan odgovor, ki ga je navedel svetnik, ampak je bilo povedano, da se bodo na 

stroške občine odstranile vse antene, kar bo spomladi tudi storjeno. 

 

Svetnik je v nadaljevanju povedal, da so se glede odvoza odpadkov – glede črnih posod tudi v KS 

Dokležovje obračali nanj in mu skorajda grozili, da bodo smeti, sedaj, ko je enkrat mesečni odvoz, 

le-te vozili pred njegov prag hiše. Vsem občanom je svetnik povedal, da je občinski svet sicer 

glasoval o odloku, vendar pa ni glasoval o enkrat mesečnem odvozu smeti gospodinjstev. V samem 

odloku pa lepo piše, da je odvoz najmanj enkrat mesečno, torej lahko pa je tudi več.  

Odgovor:  

Odločitev o tem, da se vrši odvoz ostalih mešanih komunalnih odpadkov (črna kanta) je bil sprejet 

po razgovoru z izvajalcem odvoza Saubermacher Komunala ob koncu leta 2012. Odločitev je v 

skladu s sedaj veljavnim Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in 

prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci (Ur. list RS št. 12/12), ki dopušča odvoz mešanih 

komunalnih odpadkov najmanj enkrat mesečno. Tovrstna ureditev odvoza mešanih komunalnih 

odpadkov  že ves čas velja v naselju Lipa in ni pripomb. 

Razlog za spremembo frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov (enkrat  na mesec) je bil 

ta, ker je izvajalec izvajanja zbiranja in odvoza odpadkov  napovedal nove, višje cene odvoza le teh 

(v skladu s soglasjem Občinskega sveta Občine Beltinci v prejšnjem mandatu iz leta 2010, in 

soglasjem Ministrstva za okolje in kmetijstvo).  
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Zato je občina žele a vsaj delno ublažiti povečane zneske na položnicah. Po novem morajo namreč 

plačevati zbiranje in odvoz odpadkov povzročitelji (občani), med tem ko je do sedaj Občina Beltinci 

plačevala odvoz plastenk, odvoz kosovnih odpadkov od gospodinjstev, odvoz teh z zbirnega centra 

Beltinci in odvoz nevarnih odpadkov. 

 

Pobuda št. 161; V nadaljevanju je svetnik podal pobudo glede dopisa, ki so ga prejeli občani na 
domove – poziv za poplačilo preostalega dolga za izgradnjo kanalizacije v katerem pa je (kot je 

citiral vsebino) eden od stavkom zapisan zelo dvoumno.  

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je glede dopisa za kanalizacijo odgovoril, da so občani večinoma vsi 

razumeli kaj je v dopisu zapisano in da ta sredstva sedaj občina potrebuje in da bo ob koncu 

vsako gospodinjstvo veliko pridobilo – ne bo namreč več skrbi za greznice in odvoza fekalij.  

V dopisih so namreč bili občani opozorjeni na to, da gre gradnja kanalizacije in ČN h koncu in da 

bo možen prvi priklop predvidoma v prvi polovici letošnjega leta. Hkrati s tem smo občane 

opozorili na to, da naj vsa tista gospodinjstva, ki še niso poravnala celotnega stroška 

sofinanciranja le to storijo do samega priklopa na sistem, kar pomeni predvidoma do konca prve 

polovice leta 2013. 

 

Vprašanji in pobuda svetnika Bojana Žerdin  

 

Vprašanje št. 138; Svetnik je zastavil vprašanje glede JKP Komune d.o.o. Beltinci ali namreč  

obstaja možnost, da bi se le-ta ukvarjala v prihodnje tudi z pogrebno dejavnostjo? 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril, da je pogrebna dejavnost tržna dejavnost in se zanjo občani 

odločajo prostovoljno, torej si sami izbirajo pogrebno službo, katerih storitve želijo. Za izvedbo tega 

predloga potrebuje podjetje oz. izvajalec tako licenco kot tudi opremo in kadre. 

Javno komunalno podjetje Komuna Beltinci d.o.o., bi torej lahko izvajala pogrebno dejavnost, v 

kolikor bi bila registrirana za to dejavnost in v kolikor bi izpolnjevala ustrezne pogoje za izvajanje 

te dejavnosti, kar pa ni. Javno službo urejanja  in vzdrževanje pokopališč na območju Občine 

Beltinci pa bo na podlagi tripartitne pogodbe predvidoma v mesecu aprilu 2013 začela izvajati 

Komuna Beltinci d.o.o. 

 

Vprašanje št. 139; V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje o tem, ali bo občina letos izvedla 

akcijo izbora naj domačije Občine Beltinci za leto 2013, saj to izredno pripomore k ureditvi naših 

domov in tudi nenazadnje izgleda celotne vasi.  

Odgovor:  

Seveda smo veseli, da se ljudje trudijo in ohranjajo lep izgled svojih domačij in tudi celotnih vasi. 

Je pa bilo v zadnjih letih kar nekaj težav s sestavami in delom komisij po vaseh in samim 

ocenjevanjem. Tudi njihova pravila ocenjevanja so bila zelo subjektivna. Težava je tudi ker 

nekateri izbrani niso hoteli biti izpostavljeni. Ker je po občini zelo malo klasičnih kmetij, se je tudi 

komisija odločila v preteklosti da več ne bo ocenjevanja kmetij.  
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Zaradi precej drugačnega načina življenja in same gradnje hiš se je tudi pokazalo da izvedba 

ocenjevanja v taki obliki več nima tistega pravega žara oz. dodatne vrednosti. Na občini 

razmišljamo o uvedbi sodobnejšega  modela ocenjevanja objektov in hiš po občini, ki bi bil 

primeren času in tudi zanimiv za občane in širšo javnost. 

 

Pobuda št. 161; Za zaključek je svetnik dal pobudo o tem, da bi se lahko na spletni strani občine, 

pri predstavitvi članov in članice občinskega sveta dodalo pri kontaktih tudi elektronski naslov 

posameznika. To utemeljuje s tem, da bi tako lahko občani še dodatno stopili v stik in kontakt s 

svojimi svetniki iz svoje krajevne skupnosti in postavili tudi kakšna vprašanja. Potrebno je le, da 

vsak od članov občinskega sveta na občino sporoči oz.  posreduje svojo pisno izjavo o tem, da 

dovoljuje, da se njegov e-naslov objavi na spletni strani občine.  

Odgovor: 

Župan je glede objave e-naslovov oz. kontaktov članov občinskega sveta odgovoril, da je tehnično 

seveda enostavno izvedljivo, vendar pa se o tem mora vsak član občinskega sveta sam izreči in to 

tudi dovoliti, da objavimo njegove podatke na občinski spletni strani.  

 

Predlog svetnika Slavka Petek: 

 

Predlog št. 122; Svetnik je uvodoma povedal, da se tudi sam mora oglasiti glede odvoza smeti, saj 

je bil s strani župana pod prejšnjo točko dnevnega reda izzvan. Stoji za tem kar je povedal, vendar 

pa je tudi res, da je bila v mesecu decembru (to je za televizijo takrat tudi povedal) izvedena seja 

občinskega sveta in jih župan ni seznanil o tem krčenju odvoza smeti z dvotedenski na 

enomesečni. Jeza in nejevolja je bila tudi v njihovi krajevni skupnosti Gančani, podobno kot je 

povedal kolega svetnik Srečko Horvat. Ne strinja se z izvajanjem oz. predlogom št. 159 kolege 

svetnika Štefana Perše o ukinitvi ekoloških otokov. Glede odvoza plastike pa poudarja, da je to 

dober posel vsepovsod drugod izven naših meja (Hrvaška, Avstrija), samo pri nas tega ne vemo 

izkoristiti, da bi na ta račun tudi kaj iztržili in seveda privarčevali,  predlaga da se naj se prouči ta 

njegov predlog. 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril, da je informacija o odvozu s strani izvajalca bila na domove 

poslana konec meseca decembra, na prejšnji seji pa o tem nismo mogli govoriti, saj do takrat 

dogovora z izvajalcem še ni prišlo. Predlog svetnika Slavka Petek glede odvoza plastike pa bo 

preverjen in proučen. Seveda si vsi želimo da bi bili stroški nižji za vse naše občane.  

Kar pa se tiče odvoza plastike pa je potrebno poudariti, da mora v skladu z določbami Uredbe o 

ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11 – v 

nadaljevanju Uredba), končni uporabnik odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek (t.j. 

odpadno embalažo, ki nastaja v gospodinjstvih), zbirati, hraniti in prepuščati v zbiralnicah ločenih 

frakcij ali v zbirnih centrih, ki morajo biti urejeni v okviru obvezne lokalne javne službe zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov.   

Sam izvajalec javne službe pa mora v skladu z  Uredbo oddati odpadno embalažo, ki je komunalni 

odpadek, družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno in brez zahteve za plačilo zaradi 

njene morebitne vrednosti ali vrednosti posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni 

embalaži, ki nastanejo pri njeni ponovni uporabi ali predelavi.   
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Prav tako pa mora družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti odpadno embalažo, ki je 

komunalni odpadek, od izvajalca javne službe brezplačno ne glede na morebitne stroške, ki 

nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže. 

 

Pobudi, vprašanje in predlog svetnika Alojza Sraka: 

 

Pobuda št. 162; Svetnik je podal pobudo, da naj se pripravi pisni nagovor za vse občane in 
občanke kako bo z priključki na kanalizacijo, kdaj bo to mogoče, kako se bo izvedlo, koliko bo 

stalo ipd. Tako bo manj dvomov, nejevolje med ljudmi in informiranost bo boljša.  

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril glede priklapljanja na kanalizacijo in kako se bo to izvajalo. 

V tem momentu je naš del – torej projekt do jaška na parceli – priklop oz. izkop po parceli do hiše 

in položitev cevi pa si mora vsak urediti sam oz. izbrati izvajalca. Na koncu bo samo strokovno 

usposobljena oseba pregledala, če je vse v redu narejeno in odobrila priklop.   

Obširnejša razlaga in strokovna priporočila za izvedbo oz. izgradnjo hišnega priključka so bila 

opisana in objavljena v najnovejši številki občinskega glasila Mali Rijtar. 

 

Pobuda št. 163; V nadaljevanju je svetnik predlagal, da bi tudi naša občina pristopila k izvedbi 
potrebnih aktivnosti, da bi se nabavili defibrilatorji na vseh ključnih točkah po krajevnih 

skupnostih, domovih, javnih ustanovah. To so namreč reševalci življenja – to je njegova 

dolgoročna pobuda. 

Odgovor: 

Župan odgovarja, da je občina s svojim deležem že pristopila k nabavi dveh defibrilatorjev. 

Dobrodelno akcijo je izvedel ŽNK Pomurje Beltinci. Le-ta sta nameščena v domu Janka Škrabana 

in sta dostopna 24 ur na dan vsem občanom in dogodkom. Ob tej priložnosti se zahvaljuje klubu 

ŽNK Pomurje Beltinci za izvedeno akcijo in nabavo le-teh ter Domu Janka Škrabana za skrb in 

hrambo naprav. 

 

Vprašanje št. 140 V nadaljevanju je svetnik zastavil vprašanje povezano s  komasacijo – izostali 

so Lipovci, ker je večinski oz. večji lastnik zemljišč na k.o. Lipovci Luka Koper – občina namreč ne 

bo še naslednjih 20 let nemočno spremljala te nastale situacije, saj je potrebno vprašati odgovorne 

za to, kaj bo z izgradnjo industrijske cone. Vidimo namreč da se postopek komasacij na tem 

območju žal ne more izvesti.  

Odgovor:  

Komasacija v posamezni krajevni skupnosti je v veliki meri odvisna predvsem od aktivnosti in 

prizadevanj lastnikov kmetijskih zemljišč, da lahko pride do začetka uvedbe komasacijskega 

postopka. Občina ne more nikogar siliti v ta postopek. Pri tem pa je seveda potrebna podpora 

vodstva krajevne skupnosti. Zaradi specifike v katastrski občini Lipovci (pretežno že odkupljena 

zemljišča za logistični center) bo pri določitvi komasacijskega območja potrebno izločiti območje 

logističnega centra.  
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Občinska uprava bo potem, ko bo prejela podatke o zadostnem, z zakonom določenem odstotku 

zainteresiranih lastnikov kmetijskih zemljišč sprožila pri Upravni enoti v M. Soboti postopek za 

izdajo odločbe o uvedbi komasacije, kot je to storila za komasacijski območji Dokležovje in 

Gančani. Trenutni potreben zakonski odstotek lastnikov je 67%. 

 

Predlog št. 123: Svetnik  je v nadaljevanju še predlagal enotno strategijo glede ekoloških otokov 
po celotni občini. Vsaka KS je različna v občini in na dolgi rok so ekološki problem bile in bodo še 

vedno plenice za male in velike. Prav tako je vprašanje, če imajo vsi lokali v občini svoje 

kontejnerje in če plačujejo odvoz odpadkov. 

Odgovor: 

Glede plenic je župan odgovoril, da imajo nekateri res potrebo po večjih kontejnerjih ali dodatnih 

vrečah in ti dve možnosti imajo, da ju lahko izkoristijo. Prav tako tudi gostinci in lastniki lokalov 

morajo imeti urejen odvoz in tudi ločevati. Ekološke otoke ne smejo uporabljati, saj so zgolj za 

gospodinjstva. 

Gospodinjstva, ki imajo več ostalih odpadkov, lahko zamenjajo manjši – 120 l zabojnik z večjim 

240 l, 1100 l. Kupijo lahko tudi namenske vreče za odvoz odpadkov, kjer je v ceno že vštet sam 

odvoz. Velik poudarek je potrebno nameniti pravilnemu sortiranju odpadkov na izvoru nastanka, 

saj se ločene frakcije predelajo in  uporabijo kot nova surovina in ne polnijo odlagalnega polja v 

Puconcih.    

 

Svetnik Igor Adžič: 

 

Predlog št. 124;  Svetnik apelira na občinsko upravo s svojim predlogom povezanim s tematiko 

odvoza smeti. Pove da morajo biti v bodoče cene vnaprej že znane, kalkulacije se lahko naredijo 

tudi že prej, plastična vreča za odvoz embalaže bi tudi morala biti še na voljo za naše občane, ne 

pa da si jih bomo morali po novem kupovati. Nadalje pa še animirati stike s podjetji v Avstriji, saj 

je plastična embalaža surovina, ki se plačuje in še kako je v tujini cenjena – spomni na Hrvaško, 

kjer ti skoraj iz rok vzamejo prazne plastenke, saj za njih dobijo zbiralci dobro plačano. Tako bi 

kompenzirali odvoz in bi stroški spet bili nižji o tem se je sam prepričal in garantira, da je temu 

tako. 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril, da se bo preverilo s podjetjem glede kalkulacij odvoza, saj 

se je še vedno doslej in se bo tudi sedaj. Dejstvo je, da si izvajalec ničesar ne izmišljuje, saj je tudi 

sam vezan na državo in na potrebna soglasja in ima tudi določene direktive in standarde, ki jih 

mora izpolnjevati in upoštevati.  

Ceno odvoza odpadkov določa izvajalec javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. V skladu z 

določili veljavnih predpisov si mora izvajalec javne službe k ceni pridobiti soglasje k tej ceni, prav 

tako pa  tudi pozitivno mnenje  od pristojnega resornega ministrstva. V danem primeru je 

izvajalec javne službe Saubermacher-Komunala pridobil  soglasje k novemu standardu ravnanja z 

odpadki (ceni storitev zbiranja in odvoza odpadkov) soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci v 

prejšnjem mandatu, kjer je sodeloval tudi svetnik Adžič (sklep OS z dne 22.06.2010) in pozitivno 

mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje z dne 04.01.2012. Izvajalec je  že  v letu 2012 

napovedal uveljavitev novega standarda ravnanja z odpadki na območju Občine Beltinci, vendar 

ga takrat še ni uveljavil. 
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S 1.1.2013 je začela veljati  sprememba Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen  storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa metodologijo za 

oblikovanje cen in način obračuna za uporabnike na položnicah. Zaradi ugotavljanja preverjanja 

dejstev, da nova cena storitev zbiranja in odvoza odpadkov ne presega določenega procenta (30%) 

do sedaj veljavne cene, izvajalec takoj ni  mogel vedeti ali bo novo ceno lahko uveljavil ali ne.  

S strani občinske uprave je bil izvajalec Saubermacher-Komunala večkrat zaprošen, da sporoči 

kakšne bodo dejansko nove cene odvoza odpadkov z ozirom na to ker po novem storitev plačujejo 

povzročitelji odpadkov in ker pri ostalih mešanih odpadkih gre za spremembo frekvence odvoza le 

teh. Po več urgencah je izvajalec v občinsko upravo sedaj v mesecu februarju 2013 sporočil tudi te 

podatke. 

 

Pobuda št. 164; Svetnik je povedal, da zagovarja enakopravnost vseh krajevnih skupnosti pri 
komunalnem prispevku in še vedno ne razume, kako so lahko svetniki 2012 izglasovali, da se za 

vse tri cone različno plačuje oz. določa višina komunalnega prispevka. Tako se delajo velike krivice 

tu živečim občanom in vsled navedenega daje pobudo, da se ustanovi ustrezno delovno telo OS in 

razmisli o njegovi pobudi in nemudoma postavi ljudi v enakovreden položaj, ker če ne bo drugače, 

bo ta odlok poskušal razveljaviti z referendumom. 

Odgovor: 

Župan je svetniku odgovoril, da je Odlok o komunalnem prispevku bil politična odločitev večine 

svetnikov. Dejstvo je namreč, da večina svetnikov prihaja iz vasi, manjšina pa iz Beltincev. Prvotni 

predlog je imel še večjo razliko med ostalimi vasmi in Beltinci, s katerim se pa župan ni strinjal. 

Tako je prišlo do kompromisnega predloga z minimalnimi razlikami (5% in 10%) med krajevnimi 

skupnostmi.  

Odlok so brez večjih težav in amandmajev potrdili ustrezni odbori in potem z veliko večino tudi 

občinski svet. S sprejetjem tega odloka je po večletni politični nepripravljenosti za enotno ureditev 

tovrstne tematike na območju celotne Občine Beltinci  le prišlo do njene nujne zakonske ureditve.  

 

Vprašanje svetnika Štefana Žižek: 

 

Vprašanje št. 141; Svetnik je zastavil vprašanje v zvezi z odvozom odpadkov – sicer ga pa zanima, 

ali se smeti, ki se odvažajo od gospodinjstev tehtajo, saj je na položnici zadnjič opazil zapisano 

količino v kg? Boji se namreč da ne bi prišlo do tega (če je vse vračunano v ceno – od plastenk, do 

ekoloških otokov ter zbirnega centra), da bi za manj odvoza morali plačati še več – s tem se ne 

strinja. Glede ekoloških otokov pa se strinja, da naj kar ostanejo. 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši mu je odgovoril, da se odpadkov pri gospodinjstvih ne tehta. Vse kar se 

odpelje iz Občine Beltinci na odlagališče v Puconce se stehta tam in od skupne količine se potem 

po gospodinjstvih na podlagi tiste količine določi procent. Res se bo račun za odvoz odpadkov 

povečal, vendar pa ne bo cena tako visoka, kot bi bila, če bi tudi ostal pogostejši odvoz črnih vreč. 

Poudariti velja, da pride dejansko višje plačilo odvoza komunalnih odpadkov iz razloga, ker občina 

po zakonu več ne sme doplačevati tega odvoza odpadkov, ampak ga plačujejo povzročitelji-

gospodinjstva. 
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Vprašanje svetnika Jožefa Ferčak: 

 

Vprašanje št. 142; Glede odvoza plastenk  in pripadajočih vreč sprašuje ali bo občina še naprej 
nabavljala te vreče ali pa jih bodo občani morali sami kupovati? Moti ga tudi navedba, da je bilo 

zapisano oz. tudi že povedano s strani izvajalca, da je potrebno embalažo oprati, preden jo vržeš v 

vrečo. Mnenja je, da je potrebo pitno vodo čuvati, ne pa da delamo s tem še dodatno uslugo.  

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je svetniku odgovoril, da se bodo vreče za embalažo enako še naprej 

delile kot doslej (periodično). Cena za 2 vreči na mesec je že vračunana in posebej ne bo potreba 

plačevati. Res pa je, da je bila zahteva izvajalca, da je potrebo embalažo pred odvrženjem v vrečo 

oprati. V nasprotnem primeru se bo zgodilo, da nam bodo tudi čiščenje zaračunavali. Strinja pa se 

s svetnikom Jožetom Ferčakom, da je pitna voda zelo pomembna in dragocena dobrina, kako zelo 

se še niti ne zavedamo, ker je imamo doslej še v izobilju. 

Vsa gospodinjstva, ki so vključena v organizirani odvoz odpadkov bodo v mesecu februarju za 

dobo enega leta (do marca 2014) dobila 24 kosov vreč za embalažo, kar pomeni 2 vreči na mesec 

po gospodinjstvu. Gospodinjstva, ki porabijo več kot 2 vreči na mesec, jih lahko kupijo pri šoferju 

Saubermacher – Komunale ali na sedežu firme na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti ali ločene 

frakcije pripeljejo v Zbirni center Občine Beltinci, ki je pri čistilni napravi v Beltincih. 

 

Vprašanje, pobuda in predlog  svetnika Alojza Forjan: 

 

Vprašanje št. 143; Svetnik je zastavil vprašanje glede naše vrtine, zanima ga, kako daleč je s 

tem?  

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je odgovoril, da je glede vrtine zadnja informacija ta, da gre pri tem za 

gospodarsko investicijo in da vsi si želimo, da bi se na tem področju tudi kaj premaknilo. Podjetje 

Paradajz, ki je vstopilo v projekt Sončni vrt dela s polno paro, da letos pride do realizacije 

projekta. Hkrati si pa občina prizadeva za uporabo odvečne toplote iz te vrtine, ki je Sončni vrt ne 

bo porabil, za daljinsko ogrevanje objektov.  

 

Pobuda št. 165; Svetnik je v nadaljevanju podal pobudo glede projekta raziskave fotovotaik, glede 
na to, da se spreminja zakonodaja na tem področju v smeri majhnih elektrarn na hišah, da se 

upošteva to in tudi omrežje. 

Odgovor: 

Glede fotovoltaik je župan odgovoril, da je občina v sodelovanju s Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko uspela dobiti sredstva ministrstva za znanost za izdelavo  brezplačne 

spletne storitev, ki bo občane dejansko izračunala in prikazala količino energijo, ki jo lahko dobijo 

na svojih strehah in parcelah.   

Novi zakon predvideva 5 kilovatne elektrarne za samooskrbo, višek pa se odkupuje po nižji ceni 

kot sedaj, sami lastniki pa ne bodo imeli stroškov trošarin in ostalih dajatev in bodo na ta način 

imeli cenejšo elektriko.  
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Predlog št. 125; Svetnik je za zaključek podal predlog glede komunalnega prispevka, in predlagal, 

da se lahko tudi za 50 % komunalni prispevek zniža in ga prav zanima, koliko ljudi se bo potem k 

nam priseljevalo. Mogoče bo v desetih letih to prineslo nekje od 2-3 tisoč evrov razlike in okrog 

tega ne želi da se veliko polemizira. Lahko pa se naredi tako, da se vse te dajatve ukine in tisti, ki 

bo prišel k nam bo že videl kakšne druge visoke stroške bo moral pokrivati. 

Odgovor: 

V Odloku o komunalnem prispevku so razlike glede plačevanja komunalnega pripevka  v ostalih 

vaseh, razen  v Beltincih majhne, vsega največ 10%. V odloku so določena tri območja, v katere so 

razvrščene vasi  za plačevanje komunalnega prispevka in sicer I. območje: Beltinici (plačilo 100%), 

II. območje: Bratonci,  Gančani, Lipovci plačilo 95%) in III. območje: Ižakovci, Melinci, Lipa, 

Dokležovje (plačilo 90%). Pri določitvi območij, ki je v skladu s predpisi dopustno, je bilo vodilo 

stopnja opremljenosti s komunalno opremo, oddaljenost od centra občine v Beltincih, kjer se 

nahaja tako upravno, socialno, zdravstveno,  trgovsko, kulturno središče občine. 

Ukinitev dajatev, ki jih nalaga država občinam, da jih morajo sprejeti in pobrati, bi pomenila velik 

primanjkljaj v proračunu občine, tako ravnanje občine pa tudi ne bi bilo zakonito. 

 

Predlog svetnika Marjana Balažic: 

 

Predlog št. 126; Svetnik je podal predlog, da naj se ekološki otoki po vaseh razširijo, bolje 
opremijo in mogoče tudi še na več mestih po vaseh postavijo, to je dobra praksa in tega ne 

omejevati. Predlaga pa tudi še trda pogajanja z izvajalcem okrog cene odvoza za našo občino, da 

bo čim bolj ugodneje za naše občane. To področje je zelo pomembno, da se nam ne bo zgodilo, da 

bi čez leto morali imeti v občini več kot eno očiščevalno akcijo, ker bodo se spet razvijala divja 

odlagališča, tega pa nihče noče. 

Odgovor: 

Župan dr. Matej Gomboši je svetniku odgovoril, da po potrebi ekološke otoke lahko razširimo, saj 

te možnosti imamo, povečanje pa bo seveda vplivalo na podražitev, zmanjšanje pa posledično na 

zniževanje cene. O tem odločitev sprejme občinski svet skozi odlok o zbiranju in odvozu odpadkov. 

Dodatno pa še seznani prisotne, da je tokratno veljavno ceno odvoza (soglasje na ceno) sprejel 

občinski svet v prejšnji sestavi leta 2010. 

Občani v Občini Beltinci imajo poleg odvoza odpadkov od stanovanja, možnost brez dodatnih 

stroškov predati ločene frakcije na ekoloških otokih, v Zbirnem centru, 1x letno individualno 

predati kosovne odpadke po naročilu, 1x na leto predati nevarne frakcije po predhodni najavi, 

oddati odpadne gume (5 gum po gospodinjstvu) v Zbirnem centru.  Če pravilno ločujemo odpadke, 

bomo hitro ugotovili, da je v črnem  zabojniku za ostale odpadke, veliko manj odpadkov. 

 

 
Odgovore zbrala:  
Višja svetovalka II 
Tatjana Trstenjak 
 

Župan Občine Beltinci 
dr. Matej Gomboši l.r. 
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