Občinski svet
ZAPISNIK
02. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 17.04.2008 ob 18.00 uri
v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Jože Erjavec, Štefan
Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Simon Horvat, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko,
Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Martin Duh (opravičil svojo odsotnost), Jožef Horvat, Srečko
Horvat, Marjan Maučec.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: podpredsednik Nadzornega odbora Občine Beltinci, Vlado Baša,
direktor RA Sinergije Moravske Toplice, Stanislav Sraka, direktor podjetja ATRIJ Odranci, Anton
Kolarič, Venčeslav Smodiš-direktor občinske uprave, Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi.
SEJO VODIL: Milan KERMAN, župan.
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil posredovani
na vabilu za sejo.
Razlog za sklic izredne seje je v uvodu pojasnil gospod župan, ki je povedal, da je le-ta podpis
pogodbe o sistemu murskosoboškega vodovodnega sistema oz. podsistema B, v katerega spadajo
poleg Občine Beltinci še občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice,
MO Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina). S strani RA Sinergija Moravske Toplice
so tudi svetniki prejeli pismo, kjer se predlagajo določene stvari in na tej seji je to osrednja točka
dnevnega reda. Drugi dve točki sta dodani z razloga, ker če se čaka na redno sejo, se bo zavleklo vsaj
še za tri tedne. Tako pa bi lahko že na naslednji redni seji imenovali nadomestnega člana NO in bi
le-ta lahko nemoteno nadaljeval s svojim delom. Poleg tega je sklep za zavarovanje kmetijskih
posevkov nujen, ker se bliža čas, ko se bodo začele ujme in vremenske neprilike in je prav, da se
sprejme ta sklep, da bodo naši kmetje in občani lahko že pričeli sklepati pogodbe na zavarovalnicah.
Župan Milan Kerman je v nadaljevanju prebral besedilo vsebine dnevnega reda in predstavil je tudi
seznam vabljenih na to 2. izredno sejo sveta. Direktor RA Sinergije, Stanislav Sraka je vabljeni k prvi
točki dnevnega reda, da podrobno predstavi to točko, saj je od samega začetka pri izvedbi in tudi pri
vseh aktivnostih, ki se dogajajo v zvezi z Pomurskim vodovodom in je kompetentna oseba in lahko o
tej zadevi pove največ.
Sledi razprava o dnevnem redu.
Ivan Mesarič je želel župana spomniti, da je bila zadnjič redna seja prekinjena in je izostala takrat
točka »Pobude in vprašanja«,. Župan je takrat povedal, da bo na prvo naslednjo sejo dal to točko,
sedaj pa to ni storil. Župan mu je odgovoril, da je nocoj izredna seja, da pa je bilo tisto mišljeno na
naslednjo redno sejo. Vendar pa Ivan Mesarič ni bil zadovoljen z odgovorom. Povedal je, da sta na
dnevnem redu te izredne seje tudi še dodatni 2 točki, ki nista osrednjega pomena. Ivan Mesarič je
poudaril pomembnost te točke, katero predlaga, saj občinska politika mora delati, sedaj pa nima
priložnosti delati. Zadnjič so se namreč iz solidarnosti člani občinskega sveta strinjali, da ne bi
zapletali, ker so bili na seji prisotni gosti, sedaj pa so čakali da ta točka dnevnega reda bo. Ravno
zaradi Luke Koper in s tem zemljiščem okrog tega projekta se dogaja, da občani ogromno sprašujejo
njih, lokalne politike, kaj bodo naredili glede tega. Te priložnosti pa jim župan sedaj ne da. Župan
mu je med govorom povedal, da bo 8. maja 2008 redna seja sveta. Vendar pa je do 8. maja še daleč
in bodo naši ljudje izgubili toliko in toliko milijonov zaradi prenizke cene, zaradi teh in ostalih stvari,
ki se z tem zemljiščem dogajajo. Poudarja, da to župan ni dobro naredil, saj bo videl, da bo
zgodovina pokazala, da ni dovolil, da bi ljudi prepričali oz. jim povedali, da so drugje cene višje in da
so bile za tako dobra zemljišča postavljene tako mizerno nizke cene. Dnevni red je, po njegovem
mnenju slab in županu pravi, da namerno ni dal te teme, ker ga nekje to žuli.
Peter Gruškovnjak postavlja vprašanje prisotnim kolegom in kolegicam, če je možno
prekategorizirati izredno sejo v redno in dodati ti dve točki, kot je predlagal Ivan Mesarič. Prosi
direktorja občinske uprave, gospoda Smodiša in gospoda župana, če je možno to narediti in če je to
možno prosi prisotne, da se ta prekategorizacija naredi in bo zaplet s tem rešen.
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Župan Milan Kerman mu daje odgovor, da ni občinska uprava pripravljena na tiste točke in danes je
pripravljena samo ta zadeva, ki je na dnevnem redu. Če ne bi bila ta nuja, kot je v uvodu pojasnil
tudi te izredne seje ne bi bilo. Nekatere občine o podpisu te pogodbe ne seznanjajo občinskega sveta
ampak bodo župani podpisali pogodbe brez soglasja svojih občinskih svetov. Smatra, da je to
aktualna in pereča problematika, da mora občinski svet biti seznanjen s to tematiko kot tudi z
razlogom podpisa pogodbe in tudi z aktivnostmi, ki se dogajajo okrog pomurskega vodovoda.
Po razpravi je župan dal predlagani dnevni red na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.

Sklep št. 177/IV:
Sprejme se dnevni red 02. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:

1. Podpis pogodbe o združevanju sredstev za izgradnjo sistema dolgoročne oskrbe
prebivalstva z neoporečno pitno vodo na območju občin Goričkega in Ravenskega
(»podsistem B«).
2. Ugotovitveni sklep o razrešitvi člana (in predsednika) NO Občine Beltinci zaradi
odstopa.
3. Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih posevkov in pridelkov v Občini Beltinci za leto
2008.

AD 1 - Podpis pogodbe o združevanju sredstev za izgradnjo sistema dolgoročne oskrbe prebivalstva z
neoporečno pitno vodo na območju občin Goričkega in Ravenskega (»podsistem B«)
Stanislav Sraka se je zahvalil za besedo in za povabilo in je v začetku pozdravil vse prisotne. Pojasnil
je, da je to svojevrsten izvedbeni akt krovne pogodbe, ki je bila januarja 2005 podpisana med vsemi
25 župani občin in Ministrstvom za okolje in prostor. To je zelo dolga zgodba, nekateri se tega
spomnijo. Vsaka vas v Prekmurju, Prlekiji ima svoje lastne vodovode zgrajene z prostovoljnim delom,
ki pa je zaradi intenzivnega kmetovanja in prodnatih tal v 80 % so ti sistemi oporečno (pitna voda je
oporečna generalno) in jo tudi z dodatnimi ukrepi ni možno izboljšati. Drugje po Sloveniji so že
desetletja centralizirani vodoskrbni sistemi z velikimi vodnimi zajetji ali so na vodotokih ali zaščiteni
z velikimi varovanimi zaledji oz. varovalnim pasom. Drugi problem je v občinah Goričkega,in tam se
je pojavila pobuda tistih občin, da enostavno fizično vode niso imeli za oskrbo (v poletnih mesecih),
da se naredi skupen enotni sistem, tudi Murska Sobota je prišla zraven, gre za koncept stare občine,
kjer je vodno zajetje v Krogu in nekaj malega v Črnskih mejah. Kasneje so prišle zdraven še občine
lendavske upravne enote in prleške občine. Ko so se študije za vodooskrbe Prekmurja predstavile
MOPE-ju in odgovornim osebam Vlade so ugotovili, da z lokalnim reševanjem na nivoju vasi, ni
možno zagotavljati dolgoročno pite vode, za velik del pokrajine pa ni dovolj vodnih virov, edini
pristop je zasnovati Prekmursko-Prleški vodovodni sistem, ki bo zagotavljal zadostne količine
neoporečne vode na dolgi rok. Ena od posledic tega pristopa je tudi črpališče Hraščice, ki je v
preteklih letih nastalo. To je bil eden prvih korakov – nekoliko izsiljen s strani občine Beltinci,
vendar pozneje potrjen kot eden prvih korakov izgradnje te mreže. V Prekmurju sta Krog in Gaberje
za lendavski konec, tretji po aktivnosti vodnega zajetja pa so potem še Hraščice. Ko se je ocenila
potrebna vlaganja – moramo narediti vodja zajetja z zadostno izdatnostjo vodnjakov in pasove in
povezovalne vode (polmeterske), ki zdržijo pritiske, narediti tudi primerne 10.000 literske vodohrame
in stolpe in črpalke oz. prečrpavanje te vode za gorički predel. Različne ocene so se pojavljaleprojektantska govori o 125 mio evrov potrebnih vlaganj, da se v Pomurju izgradi nov sistem z zajetji,
ki bodo naslednjih 50 let zagotavljali zadosti pinte vode in da bo v tem obdobju neoporečna. Tak je
bil koncept kot tudi pristop leta 2005, ko je bila podpisana prvotna pogodba. Takrat je bila
podpisana ta pogodba, taka vlaganja tako občine in prebivalci ne zmorejo, država iz običajnih virov
(vodni sklad in letni razpisi ministrstva) ne zmorejo te investicije in je odločitev državne politike, da
se štarta na kohezijska sredstva, ki so namenjena za te namene – za temeljno infrastrukturo. Za
črpanje teh sredstev je predpogoj, da območje 100.000 prebivalcev zajema – zato je bila pobuda
premajhna in je bila ta ideja na desni breg Mure – torej pomurski vodooskrbnem sistemu, ki bo
dolgoročno vodooskrba za več kot 100.000 prebivalcem . Januarja 2005 bila podpisana pogodba,
kjer je bilo med drugim dogovorjeno, da bodo zagotovila sredstva za skupna vlaganja v skupni višini
10 % potrebnih vlaganj. Takrat je bilo govora tudi o tem, da bi bila investitor država ali sporazumno
imenovano skupno javno podjetje. V času, ko je država spoznala pogoje oz. se seznanila z črpanjem
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kohezijskih sredstev, pa je prišlo do dodatne ugotovitve, da je investitor oz. da so pravila pač taka,
da investitor je lahko neposredni proračunski uporabnik (ali država ali občina vsaka zase ali ena
občina za več občin skupaj) to je torej sprememba. Tako torej bila postavljena zahteva ministrstvo
izstopi iz pogodbe, ker ne more biti na eni strani dajatelj, po drugi strani pa pogodbeni partner – to
je potem klasičen triantelizem. Formalno se morajo stvari razmejiti, prišla je na občine pobuda s
strani ministrstva (oni so predlagali da se krovna pogodba razveljavi) in da se sklenejo novi pogovori
županov vseh pomurskih (tako je bilo v Odrancih na svetu regij sklenjeno), vendar ostalih 12 občin
vodooskrbnega sistema B pa je, da se od krovne pogodbe ne odstopa, ampak da se jo korigira tako,
da bo ustrezala pravilnemu koriščenju kohezijskih sredstev in tem pogojem. Ne zahtevajo od nas
nekaj drugega oz. nadgradnjo oz. korekcijo takrat sklenjenega – med občinami se sklene dogovor o
združevanju sredstev – pogoj za kohezijska sredstva je, da zagotoviš lastna sredstva, ki jih je
najmanj 10 %, ta pogodba, ki je pred svetniki sedaj govora. Je ta pogodba preliminarni predhodni
dogovor- dokument s katerim bo pripravljalec v Brüsel dokazal, da so občine na tem območju
izkazale pripravljenost, da ta minimalni delež sredstev zagotovijo, brez tega ni ostalih 90 %, to je
dejstvo, to je pravilo. Procenti, ki so zahtevani, so sicer različni, v tem našem primeru se govori o 10
% - to je dogovor iz leta 2005 med pomurskimi občinami in ministrstvom. Država bo dodala
sredstva za sekundarne vode in manjša primarne vode – iz kohezijske se lahko glavna vodna zajetja
in veliki primarni vodi financirajo. Tu mora potem pristopiti država z vodnimi oz. nacionalnimi viri in
zgraditi do konca. Črpanje kohezijski sredstev pa ni upravičeno če ne pripelješ vode do pipe
slehernega uporabnika. Ko se stopa v tako zgodbo je zaveza države in občine zelo velika, vsi morajo
biti do konca resni in držati svojo besedo, na koncu sistem ne zaživi. Od tod tudi določilo, ki ga
izrecno dano v pogodbi v 6. členu v višini maksimalni do 10 % investicijske vrednosti občine
prispevajo in nič več. Občine se za več ne morejo zavezati. Želja državne politike bi bila, kar ni
obrekovanje, da ne bi imeli nič proti, da bi občine se zavezale da zagotovijo vsa ostala sredstva,
razen kohezije, vendar to ni mogoče – to bi pomenilo 50 let vlagati občine svoja sredstva iz svojih
proračunov – zato je tako vztrajanje (kohezija in ostalih 90 %) prevzemajo občine tudi obveznost
plačila DDV-ja. Davek ni upravičeni strošek pri pridobivanju sofinanciranju investicije iz evropskih
sredstev. Občine ga morajo prevzeti, država nima smisla, da vstopa v izgradnjo sistema, kjer ga ni
izgrajevala kot investitor ampak vstopa kot sofinancer do razlike potrebnih sredstev – tu je bil
zadržek županov pri tem DDV-ju, bila ideja skupno javno podjetje občin, ki bi bilo nosilec investicije
in bi občine participirale, ampak sedaj je tako, da je to občina. V nadaljevanju je Stanislav Sraka
podrobno predstavil nekatere konkretne probleme oz. predstavil izgradnjo na konkretnem primeru
nekatere občine. Iz tega sledi, da občine proporcionalno sofinancirajo skupno infrastrukturo. Imeli
so tudi nekaj vprašanj občin o končnem znesku pogodbe – zapisano je 63 mio evrov – ta trenutni
znesek – odgovor je bil da ne morejo dati končni znesek – je le indikativna cena – projektanti so
izračunali, da je tak znesek tak. Na podlagi tega se bo naredila konkretna projektna dokumentacija,
nato pa se izdela prijava v Brüsel, država podpiše memorandum po prejetju sklepa in dinamika,
kdaj se bo kje kaj gradilo pripravljena in šele nato bodo občine dinamiko sprejele in v načrt
razvojnih programov bo si občina lahko to vnesla. Dodaja pa ob koncu še, da ni nobenih fint in
skritih zadev med vrsticami te pogodbe - to bi lahko rekli, da je to pismo o nameri – ministrstvo
zahteva da občine zagotovijo ta del sredstev preko podpisa pogodbe.
Določilo je dodano da bodo občine tega podsistema B določil skupnega upravljalca – investitor in
upravljalec ne moreta biti eden in isti. In tukaj tudi t.i. računovodska finta za povratek DDV-ja –
davek, ki ga bodo založile, se bo dalo poračunati pri tovrstnih investicijah – ne bo dodaten izdatek
občin. Stvar se vodi na ločenih postavkah in se da refundirati DDV, ki ga upravljalec skozi
zaračunavanje v naslednjih letih državi vrača – to je logika DDV-ja (če ga dobiš kot investitor, ga pa
potem državi daš nazaj – je za investitorja ugodneje in lažje).
V nadaljevanju te točke je župan povedal, da je bila povzeta pogodba in je povabil k razpravi
projektanta gospoda Kolarič Antona iz podjetja Atrij Odranci.
Anton Kolarič je povedal, da njihovo podjetje sodeluje pri projektni skupini, ki pripravlja idejne
projekte in priprava kompletne dokumentacije za kohezijska sredstva. Imajo nalogo, da koordinira
celi levi breg sistem A in sistem B – Občina Beltinci, Hodoš in Šalovci na sistemu B. Želi podati
tehnične zadeve, ki jih zanimajo. Celotni vodovod pomurski je zasnovani kot celota. Na pobudo
ministrstva in glede na to, da se iz cele faze, ko se začel projekt razvijati, bilo ugotovljeno, da za vse
občine levega in desnega brega skupaj spraviti, da bi eno pogodbo podpisali. To je vodilo bilo za
razdelitev levega in desnega brega. Tako sistemi tudi sedaj delujejo, v sami fazi, ko se vodni viri
izkristalizirali, na podlagi raziskav, ki so bile narejen, ugotovljeno bilo, da so vodni viri Krog in
Gaberje glavna primarna vodna vira, Beltinci Hraščice in občina Gornjiči in so dobri vodni viri in je v
I. fazi vira nista bila evidentirana in je delno vplivalo na to, da se videlo, da samo velike vodne vire
zaščititi, male pa če bo treba – studenec ne moreš zapirati in potem odpirati – bilo narejeno tako
(tudi manjši) morajo delovati v sistemu in se samo dopolnjujejo eden z drugim. Glavni na sistemu A
(lendavski del) je Gaberje, kjer bi se črpalo 130 l /s, Turnišče 30 l/s- Sistem B- vodni vir Krog 150 l/
s in novi ki se bo zgradil v Dokležovju (180-200 l/s) – bo glavni vir in je perspektiva do leta 2013 in
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bi moral biti pripravljen do te faze, da bi za naslednjo proračunsko obdobje (2013-2020) šlo naprej v
izgradnjo drugih in nadaljnjih povezovalnih cevovodov – kar predstavlja bodočnost. Sistema kot taka
funkcionirata ločeno (lendavski brez soboškega in obratno), bo pa povezana B z A (Melinci-Bistrica,
Lipa-Odranci, Turnišče-Renkovci). Niso nič debelejši kot 200 fi – hidravlično bo zadostovalo, v
primeru, če se nekaj strašnega zgodi in bi bila voda tam oporečna in se bo iz B v A pretakala ali
obratno. V bistvu pa so mišljene še dokončno povezave ko bo v Dokležovju črpališče zgrajeno – voda
bi iz Mure se bi voda plemenitila to vodo, ki bo šla naprej v vodnjake (zato so črpališča graditi), 100
% je možno zagotoviti dobro pito vodo, bo čistilna naprava narejena tudi v Krogu je predvidena.
Črnske meje tam tudi črpališče še živi vendar ima oporečno vodo, sicer v sistemu delovanja je 67 l
/s in se meša z kroško vodo in dobijo maksimalno možno količino nitratov kot je dopustno.
Dolgoročno pa mišljeno je, da se opusti. Na Goričkem so manjši vodnjaki, ampak tisti sistem je
dejansko če bo dobra voda, ampak dolgoročno ne. Hidravlično niso upoštevani. Celi pomurski
sistem trenutno ali tista trenutno rabi 600 l /s, glavno to je levi in desni breg, naša naloga je bila to,
da bi se zagotovili vodne vire od 750 – 800 l/s, tu je tudi črpališče Dokležovje. Na desnem bregu C –
v Vučji vasi predvideno novo črpališče preko Mure povezava do Kroga. Variante še so – črpala v Krog
in naprej, variante so še. Bodo vsi sistemi povezani in bodo delovali kot celota , če bo potrebno,
večinsko pa delujejo sam zase v normalnih pogojih, razen v ekstremnih pogojih pa se lahko povežejo.
Na teh cevovodih se naredijo vodomeri in tehnično bo čisto. Stvari so na ministrstvih (2007-2013)
potrjene, zneski so na potrditvah na SVLRJ-ju in se omenja kot I. faza, kar bi bilo iz tega
sfinancirano za sistem B (za Beltince) 2,5 mio evrov iz kohezijskih sredstev – zajeti novi vodohram
(na lokaciji starega) in povezava vodohram do črpališča Beltinci – ker so salonitne cevi, ki so
premajhne in dotrajane, in povezava bypassa po Beltincih – torej glavne cevi po Beltincih. To je prva
faza do 2013 zgradilo v Beltincih. Lendavski del bo tako stal 18 mio evrov, 25 mio evrov podsistem B
in preko Mure vrednost 25 mio evrov.
Martin Virag sprašuje, v kateri fazi je predvideni vodohram v Beltincih. Gospod Kolarič mu je
odgovoril, da je predvideni v prvem delu. Oskrba vode bo rešena v tej občini dolgoročno. Glede
naslednje perspektive – iz Dokležovja predvidena na glavno cesto Lipovci-Rakičan in bi se cevi do
Lipovec in do Rakičana naprej – Dokležovje bi bilo kot II. vir za napajanje M.Sobote in Goričkega
predela. Povezava tudi Hraščice – Bogojina je predvidena. Povzema še – vodni viri Vučja Vas, Krog in
Dokležovje, kjer bodo čistilne naprave zgrajene , kjer se bodo nezaželjene stvari odstranile in bo šla
naprej kvalitetna in kontrolirana pitna voda v sistem. V bistvu pa je tudi zaščita vodnih virov
zagotovljena – vse vodi nekako v murskem delu.
V obdobju 2007 – 2013 je skupni znesek sredstev, kot je povzel župan Milan Kerman – 68 mio evrov
(vsi trije sistemi) – naš sistem B tako pridobi 25 mio evrov - Beltinci 2,5 mio evrov za zgraditev
vodohrama in zamenjava cevi v Beltincih in krožni vodi v Beltincih (bypass). Druga finančna
perspektiva 2013 in naprej – povezava Dokležovje in glavna G1/3 in naprej, takrat bo nova finančna
perspektiva z kohezijskih skladov.
Stanislav Sraka je želel prisotnim tudi še pojasniti, zakaj je gospod Kolarič omenil vodo iz reke Mure,
da ne bi izzvenelo, kot da bomo začeli piti vodo iz reke Mure, ki vemo kakšna je. Obrazlaga
prisotnim, da je dejstvo, da se je v Avstriji naredilo hidroelektrarne in se je nehalo zato dotekati prod
z reko Muro sem in se je začela poglabljati struga reke in posledično so padli vodostaji tudi na
Kobilju. Se pravi, podtalni sistem je povezani trajno z Muro – tako je to povezano. Glavni vodni vir
pri Muri je nekaj metrov od Mure, s plastmi strogo ločen – ne v teka v ta sistem, po drugi strani pa,
če bi Muro zaprli pa bi ta tudi presahnil – to je vse povezano. Voda iz vodnega zajetja Krog je najbolj
neoporečna in najbolj čista in taki viri se bodo v bodoče odpirali. S tega e lahko vidi, da se bo
govorilo v bodoče o regijskem sistemu, vse je relevantno in ni odvzem pristojnosti lokalnim občinam
in vsi imajo take sisteme v Sloveniji že dolgo in imajo vodo, ki je centralno nadzorovana in pitna.
Sredstva se bodo črpala do septembra 2015 – je to tisti skrajni rok, do kdaj se bodo počrpala
sredstva in bo investicija končana, ki je za ta rok predvidena. Poudarja, v tej prvi fazi (da se rešijo
kritične točke – da se oskrbi voda v tista območja, ki je nimajo zadosti, da se cevovodi kritični
zamenjajo, tudi kjer so preslabe cevi in so dotrajane, v II. fazi pa se nadgrajuje v dolgotrajni vzdržni
sistem) zato pa govori za naslednjih 50 let – to ne pomeni, da se bo do takrat gradilo, ampak mora
zagotavljati ta sistem neoporečno pitno vodo do takrat. Predlaga, da se ne pije vode iz plastenk, z
enostavnimi filtri mehanskimi se da rešiti tudi sedanja voda-da nima vonja.
Ivan Mesarič ima dve vprašanji. Občina kot investitor teh 10-ih procentov bo v zameno dobila dosti,
to je dejstvo. Vendar pa je Občina Beltinci 2,5 mio evrov vložila v naš sistem in je v doglednem času,
da bo v sklopu celovitega vodovoda deloval-sprašuje torej, če je to možno - kaki plusi? En vložek je
bil pameten, koliko ve je naš sistem vzdržen in je uporabljiv tudi za druge. Drugo pa, ko je doma
gledal, je bil skeptičen in je premišljeval, da to ne bo podprl. Po obrazložitvi pa kot je poslušal, ta
njihov zbor članov občinskega sveta do 2010, bodo mali delež prispevali, za bodočnost pa se lahko v
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tem obdobju sprejme pametne in pomembne odločitve – saj voda je bistvena. V nadaljevanju je tudi
Ivan Mesarič obrazložil svoj glas – ko je prihajal na sejo, je mislil, da bo glasoval proti oz. da bi se
vzdržal, so ga pa prepričali, da je tako velik sistem, kjer se postavlja osnove – naša občina bo manjše
vložke dala, da bo naš proračun vzdržen, tako da bo to podprl.
Stanislav Sraka je glede na vprašanje Ivana Mesariča podal dogovor, da je v krovni pogodbi
zapisano, kar je bilo dogovorjeno že v letu 2005, da bodo občine dosedanja vlaganja pošteno
medsebojno ovrednotila. Namreč v tem ko je sprememba ko so podsistemi A in B, mogoče jih bo še
več, vendar zadnjič je minister za okolje in prostor povedal, ker so ga vprašali zakaj, da direktno
Brüsel direktno opravlja investicijo – je tehnična delitev, ki bodo podprijave narejene in samo
tehnično zasnovani sistem, bo ostal kot je zasnovano. Določilo je, da dosedanja vlaganja dogovorijo.
Če bo skupni upravljalec – sedanja vlaganja ostanejo v občinski lasti - je njeno – če bo vsaka občina
investitor na svojem območju - proporcionalni sistem dogovorjeni je edini pošteni in smiselni. Vse
občine pa bodo po enotni stopnji amortizirale te investicije (to določilo je tudi vsebovano v pogodbi)
in potem se medsebojno participira – priznava, kasneje pa se potem delijo in priznavajo.
Simon Horvat je postavil vprašanje oz. pobudo, ki se sicer direktno na pogodbo ne veže – jo bo
podprl, vendar pa ga skrbi z ozirom, da pozna območje novega črpališča v Dokležovju, kar se v tem
trenutku tam dogaja. Če bi bilo smotrno, ali občina ali bodoči upravljalec sistema B smotrno bi bilo,
da še danes in ne jutri, sprejme odlok o varnostnih pasovih (vsaj I ali drugi ali vsi trije), saj se na to
območje množično odvažajo fekalije. Te opuščene gramoznice so – ko se bo zemlja nasitila, potem bo
težko filter uporabiti, da bo vodo čistil, v tem trenutku ko bo varnostni pas določen, bo inšpekcija
lahko te onesnaževalce tudi preganjala. Danes se to množično dela – dve cisterni dnevno – v
neposredni bližini. Tako da predlaga, da se to razišče, če je to potrebno ali ne.
Anton Kolarič daje odgovor gospodu Horvatu v smislu, kar prej ni povedal, da so vodni viri stvar
države – občine imajo le vodovodna omrežja urediti - pitno vodo zagotovi pa država. Vsi vodni viri
(tudi Gaberje, kjer bosta dva vodnjaka), tudi v Dokležovju in Krogu mora vse urediti - izvesti država.
Za vse vodne vire morajo biti sprejeti lokacijski načrti z presojo vplivov na okolje in v tem času se
bodo ti dokumenti pridobili – o tem bodo občinski sveti o tem govorili – ne bi smeli voziti fekalije,
zavest bi morala biti pri vsakem posamezniku toliko višja – tudi inšpektor lahko to sankcionira.
Če je to tudi ozaveščanje vseh nas, dodaja Stanislav Sraka – vsa črpališča in vodo kakršno imamo,
smo si naredili sami. Proizvajalci umetnih gnojil so namreč zavestno zamolčali dejstvo, da se
nabirajo snovi iz gnojil v zemlji in se ne razgrajuje. Vendar prosi, če nekdo svoje greznice, ki je vodo
tesna in na zemljo vlije fekalije z praški in zadevami, za to ni alibija, da to delajo – sami sebi vlivamo
v svoj vrček vode – treba je ljudem povedati, da tudi nehajo plastiko sežigati in se ne zavedajo, da
plastična vrečka naredi več strupa kot pojedeni e-ji, sprosti pa se teh strupov v tistih pečeh mnogo
več in toliko več strupa se useda tudi na vrtove. Sami bomo morali se zavedati, da se to ne sme
delati – 2015 se bo začelo delati, smiselno je da občina in svet ukrepa na ministrstvo, da z državo
naredi oz. pripravi ukrepe – navaja primer, da se apelira na ministrstvo, da tudi sofinancira mogoče
paznika, ki bo fizično varoval to območje, ki je izrednega pomena. Bodite sami do sebe realni in se
zavedati ter biti odgovorni v tej meri, da bodo zanamci to vodo pili za 20 let.
Simon Horvat daje repliko gospodu Stanislavu Sraki v smislu, da to ni nikogaršnja zemlja, ampak te
gramoznice imajo svoje lastnike in vsakega, katerega se tam zaloti pravi, da je to njegovo in da lahko
tam počne kar hoče. Težave s tem so v celotni občini-tudi v vsaki KS, dokler ne bo občina imela
izgrajene kanalizacije in čistilne naprave – vemo kako preganjajo inšpekcije. Ti ljudje se tega ne
zavedajo, da bo tam črpališče, ali niso videli tistih poskusnih vrtin ali pa so jih namerno spregledali.
Želel je poudariti, da bi vsaj ta del se zaščitilo (saj bodo vozili drugam). Murska voda se bo delno
filtrirala po naravnem filtru – ne vidi zdravega filtra proti temu črpališču – vseeno mu je, kdo bo ta
odlok sprejel (ali občina ali država), saj ni rekel, da ga občina mora sprejeti. Vendar pa, če bi ga
občina sprejela in bi potem občinska inšpekcijska služba lažje nadzorovala in ščitila to območje.
Peter Dugar je povedal, da ima občina inšpekcijsko službo, vendar pa naj ji nekdo pove, kam ljudje
lahko te fekalije odlagajo oz. vozijo. Dobro se ve, kaj je izvirni greh. Dokler se le-ta ne bo odpravil
tako pač bo. Se tudi globoko strinja, da sami sebi v skledo pljuvamo. Glede vodovodnega sistema, ki
se pripravlja - je za pozdraviti, bomo naredili mali korak za sedanjost, velik pa za bodočnost.
Sprašuje pa nekaj drugega. Si bomo sicer zagotovili zelo kvalitetno pitno vodo, nikjer ni zasledil če
so obstoječi vodovodni sistemi v projektu tudi zajeti. Vse bo zajeto novo, ampak obstoječi (tudi tisti,
ki so bili prvi zgrajeni) imajo ponekod še salonitne cevi. Torej, če si na viru zagotovimo dobro vodo,
na pipi pa ni glih najboljše. Ali je to tudi predvideno. Drugo kar pa meni, je to velik kompleks –
upravljalec je tudi kar poimensko določeni, tudi stvarni vložki se bodo ovrednotili in deleži pri
upravljanju se bodo razdelili, če je razumel skozi razpravo. To bo velik sistem, kar pa ga skrbi je
seveda cena vode – je to že kaj predvideno, glede na to, kar se je predvidevalo graditi, stroški ne bodo
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majhni, se bo odražalo na ceni, ki jo bomo mi plačati. Voda bo v prihodnosti imela svojo ceno – to je
neminovno.
Župan Milan Kerman je dodal, da so sekundarni vodi stvar vsake posamezne občine – in to ni zajeto
v tem krovnem projektu.
Stanislav Sraka poudarja, da je sistem zasnovani tako, da mora voda priteči do slehernega
gospodinjstva v Prekmurju in Prlekiji, do pipe na steni ali na dvorišču. Vse je zajeto in vsi obstoječi
sistemi so upoštevani, zelo malo je tistega, ki bi naj izpadel kot t.i. slepo črevo. V letih 1995-1998 ko
je še sam bil zaposlen na občini, je pokojni gospod Tušar Oto, direktor VGP Mura Murska Sobota bil
tisti, ki je to snoval in je takrat bil sistem snovani kot celoviti sistem za Mursko-Soboško občino, že
takrat se govorilo da ta vod mora biti – država ima roko nad cenami, ne se bati, da bi na ta račun
igral kdo monopol nad vodo, ki je javna dobrina. Bistveno je to, da se je država zavezala, da zagotovi
ljudem neoporečno pitno vodo in čiščenje odpadnih voda ob vstopu v EU.
Peter Dugar je podal repliko v smislu tega, da je sicer res, da bo vsak dobil vodo do pipe, ali bodo
sporni sekundarni viri – kjer so sekundarni vodi tudi zamenjani – sam v razpravi ni zasledil, da bi
bilo govora o tem. Vendar pa je Stanislav Sraka povedal, da so sekundari poleg. Anton Kolarič je
glede na razpravo še povedal glede salonitnih cevi v Beltincih planirano, da se menjajo. Po vaseh
nima podatkov, da bi kje po drugih KS-ih bile take cevi. Peter Dugar je povedal, da na Melincih so še
na nekaterih mestih take cevi. V bistvu je dejansko – eno je voda kar se zagotavlja, drugo pa je
požarna voda – tisto bo stvar nadaljnje faze. Prvi del je v vsako vas pripeljati vodo – na Goričkem
tega še sedaj nimajo. Bo pa nadaljevanje tega projekta, do nadaljevanja ni narobe, da se razmišlja o
tem, vse cevi so tako zamašene, da je groza. Cevi imajo poddimenzionirane, ker se niti hidranta ne
more priklopiti gor-tak primer je v Črenšovcih. Zato je bila odločitev, da se gre v izgradnjo celotnega
novega sistema. Glavni vodi – primerni vodi – izpod profila torej sekundarni vodi pa so stvar vsake
posamezne občine. Racionalno ne bi bilo in tudi ne potrebno, da bi se v tej fazi kompletne vodovode
gradilo. Ta projekt bo živel in se dograjeval – osnovni namen bo s tem doseženi.
Stanko Glavač je povedal, da vsa ta vprašanja, kar so bila do sedaj izpostavljena, kar se tiče
sekundarija in primarija ne bodo vplivala na odločitev – ker če se dejansko to zgodi ali pa se ne
zgodi, z temi cevmi bo potrebno živeti naprej, oz. če bo prišlo do kritičnega stanja, bo jih potrebno
menjati na svoje stroške, če pa bi bilo možno prevaliti to na državo, bi pa bilo še toliko boljše. Zaradi
javnosti bi želel povedati, če se ne dobi sredstva iz kohezije, piše v pogodbi, da je le-ta potem nična.
Da se ne bi nekaj začelo, razvidno je da so predvidena sredstva za Beltince – je obremenitev za
občino dodatna, tudi v času, ko se dela v občini kanalizacija, vendar pa bo občina s tem pridobila,
tudi če štejemo sredstva (tistih 10 % in DDV), saj je voda je za naše področje zelo pomembna, še tudi
bolj pomembna od nafte in sam se zaveda tega in bo to zadevo tudi podprl. Na prejšnjih sejah je bilo
nekoliko drugačno povedano – sedaj pa izhaja iz pogodbe do 10 % in DDV – je korenita sprememba
na prejšnje informacije in bo iz tega vidika to zadevo podprl.
Roman Činč je povedal,da stalno se premišljuje o tem, da malo damo in ogromno dobimo- v svetu pa
gre razvoj v drugo smer. Med sabo se loči sanitarna in pitna voda – sedaj pa se tu dela sistem, po
katerem se bo speljalo po velikih ceveh speljevali pitno vodo in bomo z njo delali vse. Bo tako kot je
Dugar Peter povedal prej, bo cena previsoka, koliko spremlja gibanja okrog vode, se čedalje bolj loči
le-ta – vodo, ki jo pijemo t.p. po kapljicah je čisto nekaj drugega kot sanitarna voda. Mogoče bi nek
moderen sistem vodovoda moral to dualnost zajeti – po eni strani tista, ki se pije in povezani sistem
in druga, ki je sanitarna – sedaj pa je sistem enoten, v celem Prekmurju bo ta pitna voda omogočala
vse – meni, da bo to predrago. Po drugi strani je ogromno vode, ki bi se lahko uporabila za določene
aktivnosti (splakovanje, požarna voda). Če je ta projekt doprinos da bomo malo dali, dosti pridobili
in se bo zgodilo namreč to, da bo vsak ob pipi imel še posodo, katero bo lahko napolnil in to vodo
tudi prodajal ustrezno pitno vodo in si bomo lahko zagotovili, da se bomo lahko potem šli še tuširat,
mogoče bo prišlo do tega.
Stanislav Sraka je ponovno prebral naslov te pogodbe, ki pravi: »Pogodba o združevanju sredstev za
izgradnjo sistema dolgoročne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno vodo na območju občin
Goričkega in Ravenskega (podsistem B). govori se o sistemu pitne vode in o ničemer drugem, torej
sedaj ne mešati zadeve in sanitarna voda se pa zanka zaokroži na našem dvorišču (zbiralniki), glede
sekundarijev želi povedati, da niso predmet za sofinanciranje iz kohezije. Ozira se na primer
Goričkega, kjer ni sekundarnih vodov in se bo občina morala angažirati in se prijaviti na razpise in
pridobiti od države zadosti sredstev, da si jih bo zgradila tudi s pomočjo prispevkov svojih krajanov.
Nenazadnje se je tudi na tem področju tako gradilo, toliko, da je bila tukaj prednost ta, da smo lažje
prišli do vodnega vira ravno zaradi naravnih danosti. Sekundarije bo treba graditi – je skrb in
odgovornost občine – prvič pa sliši nocoj, da je na Melincih še salonitna cev, pa je na tem področju
začel delati že leta 1995, ko je bil zaposlen na občinski upravi. Če je to res in če je to glavni cevovod
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po vasi proti Ižakovcem ali drugam, je treba v dodatno fazo II. projektantom predlagati, ker oni to ne
vedo. Končni znesek kot spiski se bodo dopolnjevali in se lahko doda zraven. Glede uvoda ta predlog
pogodbe nit RA Sinergije ampak so skupaj z občinami pripravili tak dogovor kot je pred člani
občinskega sveta.
Župan Milan Kerman je prebral predlog sklepa z dodatnim stavkom iz dopisa, ki so ga svetniki
prejeli na seji.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0
Sklep št. 178/IV:
Občinski svet Občine Beltinci pooblašča župana Občine Beltinci za podpis Pogodbe o
združevanju sredstev za izgradnjo sistema dolgoročne oskrbe prebivalstva z neoporečno pitno
vodo na območju občin Goričkega in Ravenskega (podsistem B), ki je bil Občini Beltinci
posredovan v podpis dne 08.04.2008.
Občinski svet Občine Beltinci bo ponovno odločal o tej pogodbi, ko bo znana dokončna
investicijska vrednost, ki bo določena z izdelano investicijsko dokumentacijo oz. po podpisu
memoranduma z Evropsko Komisijo in bo šele takrat občina uvrstila svoje finančne zaveze
glede obravnavane pogodbe v svoj Načrt razvojnih programov.

AD 2 - ugotovitveni sklep o razrešitvi člana (in predsednika) NO Občine Beltinci zaradi
odstopa
V zvezi odstopa je bil prisotnim posredovan zapisnik 13. redne seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ki je bila 03.04.2008 in zapisnik 1. izredne seje Nadzornega odbora Občine
Beltinci, ki je bila 18.03.2008. Župan Milan Kerman je pozval predsedujoča gospoda Petra Dugarja
kot predsednika komisije in Vlada Baša kot podpredsednika Nadzornega odbora, da podata poročilo
z seje. Predsednik in član Nadzornega odbora Dejan Klemenčič je podal pisno odstopno izjavo z dne
25.02.2008.
Peter Dugar je povedal, da je komisija obravnavala odstopno pisno izjavo Dejana Klemenčiča z mesta
predsednika in člana NO Občine Beltinci, katero je prejela od občinske uprave. Sam je takrat govoril
z direktorjem občinske uprave, gospodom Smodišem, saj je v statutu korozija glede razrešitve člana
N0 – v enem členu piše, da daje predlog komisija, v drugem spet, da to opravi občinski svet na
predlog nadzornega odbora. Kakor koli že, tako komisija kot nadzorni sta svojo nalogo opravila in o
tej zadevi razpravljala. Komisija je sprejela ugotovitveni sklep, kjer ugotavlja, da na podlagi pisne
odstopne izjave ne obstaja noben zadržek, da občinski svet ne bi sprejel ugotovitvenega sklepa o
razrešitvi člana NO.
Podpredsednik NO, Vlado Baša je povedal, da je sklical izredno sejo, ker je dobil od KMMVI prejel
odstopno izjavo, iz katere je razvidno, da je predsednik NO, Dejan Klemenčič podal svoj odstop z
dne 25.02.2008 in s tem je želel seznaniti ostale člane NO. Vsi so se takrat na seji strinjali, da se
potrjuje odstopna izjava in so vso dokumentacijo tako predali mandatni komisiji, katera je postopek
privedla do občinskega sveta.
V skladu z določili poslovnika občinskega sveta, kot je povedal direktor občinske uprave Venčeslav
smodiš, da je odstopna pisna izjava tista, na podlagi katere lahko pride do predčasne razrešitve.
Predlog občinskemu svetu poda, kot piše v enem od členov nadzorni odbor, po drugi strani pa ima
to kompetenco tudi komisija. NO iz razloga, da obstoji dejansko ta odstopna izjava, naloga komisije
pa je bila ta, da ugotovi, da je ta izjava podana v pisni obliki in da v sladu z določili statuta in
zakona obstoji razlog za predčasno prenehanje. Za predčasno prenehanje mandata se uporabljajo
enaka določila določila kot za prenehanje mandata članu občinskega sveta. V danem primeru
obstojijo razlogi, procedura je bila izpeljana. Občinski svet na tej seji torej sprejme ugotovitveni sklep
na tej seji o odstopu. Predsednik NO je s sprejetjem tega sklepa razrešen, bo dobil domov tudi sklep
občinskega sveta, kjer pa mora biti pravni pouk, da ima pravico v 8-ih dneh vložiti tožbo, če smatra,
da je to potrebno. Občinski svet lahko potem odloča po preteku tega roka o imenovanju novega
člana NO. Določene poti je komisija že opravila, saj je pozvala politične stranke, samostojne svetnike
in liste zastopane v občinskem svetu, da podajo predloge za novega – nadomestnega člana – mogoče
je to tudi malo preoranjeno. En predlog je sicer prispel, do naslednje seje lahko še pride kakšen
dodaten predlog, mora pa biti upoštevana procedura (torej pravočasno in če pride se o tem predlogu
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mora komisija razpravljati in če izpolnjuje pogoje. Če bo več predlogov, takrat je procedura drugačna
kot pa če je samo en predlog.
Simon Horvat je spraševal, saj ga zanima ali se razrešuje člana N0 ali predsednika NO. V zapisniku
(po potrditvi s strani občinske uprave – Venčeslav Smodiš, da člana NO) komisije je namreč zapisano
narobe, da se razrešuje ne predsednika ampak člana NO. Občinski svet je pred časom izvolil pet
članski NO in oni si med sabo izvolijo predsednika, torej naj se ta opomba tudi upošteva. Drugo
vprašanje pa še postavlja, saj je bilo od strani direktorja občinske uprave rečeno, da bo ponovni
razpis za predloge za člana NO-ne vidi namreč potrebe, saj je bil poziv poslan, en kandidat je bil
prijavljen in tega je komisija pregledala in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev. Direktor
občinske uprave, Venčeslav Smodiš mu je zagotovil, da ne bo nihče zahteval ponovno kandidate, je
pa je v skladu z poslovnikom občinskega sveta možno, da predlog pride na sejo.
Po razpravi je župan prebral predlog ugotovitvenega sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0
Sklep št. 179/IV:
Na predlog Nadzornega odbora Občine Beltinci (sklep s seje NO z dne 18.03.2008) in na
podlagi ugotovitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta
Občine Beltinci (sklep s seje KMVI z dne 03.04.2008) o obstoju razlogov (pisna odstopna
izjava), Občinski svet Občine Beltinci z dnem sprejetja tega ugotovitvenega sklepa razreši
dosedanjega člana Nazornega Odbora Klemenčič Dejana iz Dokležovja, Glavna ul. št. 107.

AD 3 - sofinanciranje zavarovanja kmetijskih posevkov in pridelkov v Občini Beltinci za leto
2008
Župan Milan Kerman je povedal, da zavarovalnice te dni na občino pošiljajo pisne ponudbe za
zavarovanje kmetijskih posevkov in plodov v Občini Beltinci za leto 2008. Iz ponudb je med drugim
razvidno, da v primeru, če bi občina sofinancirala do 10 % zavarovalne premije, so tudi same
pripravljene ponuditi zavarovancem 10 % popusta. Odbor za kmetijstvo in prehrano je Letni
program ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za leto 2008
sprejel na svoji 5. redni seji dne 14.02.2008. Odbor v skladu z določili pravilnika, kot je v nekaj
besedah dodal predsednik odbora, Stanko Glavač. Odbor je na svoji seji bil enotnega mnenja, da se
k zavarovanju posevkov tudi v tem letu pristopi. Poziva vse občane, da naj zavarujejo svoje posevke,
saj se država iz tega področja umika – nobeno škodo ne plača, sofinancira pa zavarovanja – to je
sigurnost ki sicer res nekaj stane, vendar pa je ta možnost sedaj na voljo. Občina ne sme več dati,
ker v skupni masi sofinanciranja ne sme preseči 50 % - torej ne moremo dati več – torej v višini
dopustne 10 % obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato ga je župan kot je bil oblikovani dal tudi na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 180/IV:
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da občinski delež sofinanciranja zavarovanja
kmetijskih posevkov in plodov v letu 2008 znaša 10% obračunane zavarovalne premije s
pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Navedeni ukrep se vključi in potrdi v programu ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Beltinci za leto 2008.
Ker je bil s tem dnevni red 2. izredne seje izčrpan, je župan Milan Kerman sejo zaključil ob 20.50
uri.
Zapisnik seje je bil pripravljen in zapisan po tonskem zapisu. Seja je posneta na magnetogramski
trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci.
Zapisničarka:
Lilijana ŽIŽEK

.

Župan:
Milan KERMAN
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