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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
01. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 
ki je bila 15.11.2011 ob 17.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  

Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC, Roman ČINČ, Martin DUH, Jožef FERČAK, Alojz FORJAN, 
Srečko HORVAT, Alojz Ladislav HORVAT, Štefan PERŠA, Slavko PETEK, Jožef RUŽIČ,  
Marjan SMODIŠ, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG, Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 
 
ODSOTNI: Alojz SRAKA, Dušan HORVAT.  
 
PRISOTNI OSTALI 
VABLJENI: župan Občine Gornji Petrovci in koordinator Projekta za oskrbo s pitno vodo Pomrja-Sistem 
B, g. Šlihthuber Franc, predsednik NO, Izidor Lebar, člana, višja svetovalka III, Tatjana Trstenjak,
 direktor JKP Komune d.o.o. Beltinci, Janez Senica.   
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotne in predlagal v sprejem dnevni red 01. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Beltinci. Prisotnim vsebino le-tega prebere. 
 
Razprave na vsebino dnevnega reda ni bilo, zato se izvede glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 17 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 122/V: 
Sprejme se dnevni red 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 

1. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Beltinci – II. obravnava. 

2. Predlog Sklepa o potrditvi predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-
sistem B. 

 
 
AD 1 - Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Beltinci – II. obravnava 
 
 
Občina Beltinci je skupaj z preostalimi občinami Pomurja dne 21.01.2005 z RS Ministrstvo za okolje in 
prostor sklenila Pogodbo  o izgradnji in obratovanju ter skupem upravljanju regisjekga sistema oskrbe 
prebivalstva s pitno vodo Pomurja ter v letu 2010 podpisala Aneks št. 1 k pogodbi o izgradnji in 
obratovanju ter skupnem upravljanju regionalnega sistema osrkbe prebivalstva s pitno vodo Pomurja. 
Občino Beltinci v tem trenutku vežejo na oddajo vloge kza kohezijo, ki jih zahteva Ministrstvo za okolje 
in prostor: sprejetje odloka in sprejetje pripadajočega sklepa o potrditvi PIZ.  
 
Župan dr. Matej Gomboši še spomni prisotne, da je bilo o tem odloku govora na prejšnji seji, ko je bil le-
ta sprejeti v prvi obravnavi. Na podlagi dodatnih informacij se je v odlok vnesla sprememba, ki se 
nanaša na naše javno komunalno podjetje Komuna d.o.o. Beltinci, dokler ne pride do  ustanovitve 
skupnega javnega podjetja, ki bi naj bilo krovni upravljalec kot je v pogodbah o pom. vodovodu 
zapisano. V občini torej polni upravljalec ostane do takrat naše komunalno podjetje.  
 
Župan občine Gornji Petrovci, Franc Šlihthuber kot koordinator projekta za oskrbo s pitno vodo 
pozdravi vse prisotne in pove, da še občina Beltinci in občina Tišina nista sprejeli odloka o oskrbi s pitno 
vodo ter sklepa o potrditvi PIZ. Naloga koordinatorja oz. vseh županov in članov, članic OS ter občinskih 
uprav je, da čimprej pridemo do nekega rezultata. Vsi spremljajo zgodbo o pomurskem vodovodu, tudo o 
razdelitvi na te sisteme in vse do 14. septembra, ko je v Stanjevcih ob prisotnosti vseh članov, predlagal 
nabor projektov in verzijo za dosego cilja, da bi se lahko vključili v to fin. perspektivo, je bilo nujno da se 
le-ta razdeli v 1 in 2. fazo, ker kohez. vloga ne sme presegati vrednosti 50.000 evrov. Clilj vseh je, da bi 
se do 16.11.2011 sprejeli odloki ter se s sklepom potrdil PZI. Ob tej priložnosti prav tako pove, da je 
dilema glede skupnega upravljalca razrešena. Občine so podpisale aneks, v katerem je opredeljeno, da 
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mora biti za koriščenje evropskih sredstev na koncu ustanovljen skupni upravljalec. Odloki posameznih 
občin govorijo o tem, da bi upravljalci vodovodnih sistemov ostali takšni kot so sedaj, pozneje pa bi to 
verzijo spravili v isto skupno zgodbo-v skupno podjetje, le da bo urejeno drugače. Občine se bodo o vseh 
nadaljnjih postopkih tudi odločale, ne bodo izločene in tudi osebno se sam zavzema za to, da bodo 
upravljalci vodovodnih sitemomv po občinah ostali takšni kot sedaj. Dejanji o sprejetju odloka in sklepa 
o pzi-ju sta pomembni, z ozirom na to, da v tem trenutku potekajo javni razpisi okrog hidroloških 
raziskav, okrog pgd in pzi, okrog odkupa zemljišč in presoje vplivov na okolje. Kot predlagatelj prisotnim 
tudi pove, da je izredno zadovoljen, da so vse občine prisluhnile tej zgodbi in se zahvaljuje tudi članom 
in članicam občinskih svetov, da bodo s sprejetjem teh dveh sklepov danes zadostile zahtevam 
ministrstva za okolje in prostor.  
 
Župan v nadaljevanju pove, da so tematiko oz. vsebino odloka obravnavala tudi delovna telesa 
Občinskega sveta Občine Beltinci.  
 
Predsednik Odbora za gospodarstvo, Marjan Balažic pove, da je odbor na svoji 6.redni seji obravnaval 
omenjeni odlok in je sprejel sklep s katerim predlaga občinskemu svetu, da odlok v drugem branju 
sprejme oz. potrdi v predlagani obliki in vsebini. 
 
Predsednik odbora za prostorsko planiranje, Štefan Perša pove, da je odbor na svoji 5. redni seji 
obravnaval to tematiko in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani 
obliki in vsebini predlagani odlok,  s tem, da je bila razprava, kot je župan že omenil in kot je prebral 
zapisnik statutarne komisije, v smislu problematike  našega  komunalnega podjetja Komuna d.o.o. 
Beltinci. Odbor predlaga, da občinska uprava z županom na čelu in pravna služba, se še naprej  trdo 
pogaja o tem, da naše komunalno podjetje ostane upravljalec vodovoda tudi po letu 2018, ko se bo 
ustanovilo skupno podjetje.  
 
Predsednik komisije za statutarno pravna vprašanja, Igor Adžič prisotnim pove, da je odlok potrebno 
sprejeti, da  ni smiselno tako velikega projekta zaustavljati, saj bomo tako tudi mi prišli do svojih 
inovacij na vodovodnem sistemu. Županu gospodu Šlihthuberju povedati žel, da so župani pred časom 
podpisovali neke pogodbe v prvi obravnavi, kjer so bile kar 3 pogodbe, kjer noter decidirano piše, da se 
bo ustnaovil enotni upravljalec, ki bo samostojno in neodvisno podjetje. Za naše komunalno podjetje 
tako obstjaa resna poslovna grožnja, saj ko bomo enkrat z določenimi materialnimi vložki komunalno 
podjetje postavili na noge, zaposlili delavce, potem pa se lahko zgodi, da bo direktor moral pozneje, po 
ustanovitvi tega skupnega upravljalca, delati kar velike čudeže, če bo hotel ohraniti sebe in druga 
delovna mesta. Glede na povedano predlaga, da glede na to, da je 49. člen v odloku spremenjen, naj se 
izkaže zagotovilo za vse tiste delavce, ki bi eventualno lahko izgubili službe po ustanovitvi skupnega 
podjetja.  
 
Gospod Šlihthuber Franc na podlagi izrečenega osebno vztraja in bo vztrajal, v kolikor bo še župan in 
koordinator tega projekta naprej, da se bo boril z vsemi argumenti in sodeloval z župani tako dolgo, da 
se projekt pripelje do konca, da bo zaživel. Sodeloval bo z domačimi podjetji in vsi se bodo zavzemali za 
to, da se bodo vse občine dogovorile skupno o skupnem upravljalcu kot tudi o tem, da bodo naša 
komunalna podjetja ostala taka kot doslej in da bodo še naprej delala na naših omrežjih (zaradi ljudi, 
služb, prihodkov).  
 
Srečko Horvat pove, da ta odlok njihova svetniška skupina LDS ne bo podprla iz razloga, ker če ga 
sprejmemo se moramo zavedati, da je s tem podpisana kapitulacija JKP Komuna d.o.o. Beltinci še 
danes. Iz dosedanjih razprav se sicer sliši obljube in zagotovila, da se bo poskušalo z vsemi močmi, da 
do tega t.i. črnega scenarija za naša komunalna podjetja ne bi prišlo, vendar pa če v 49. členu tega 
odloka, ki se ga danes sprejema nimamo zapisano bo JKP Komuna d.o.o. Beltinci upravljanje izgubila z 
ustanovitvijo novega skupnega podjetja, to je dejstvo. Z eno besedo ni zapisano, da bo drugače in da bi 
bilo lahko kaj drugače.  
 
Župan gospod Šlihthuber pojasni, da veljavno zakonodajo sprejema država, odloke in spremembe 
odlokov sprejema občinski svet. Sveti so tisti, ki lahko neštetokrat sprejmejo spremembo odlokov in to 
bodo vse občine storile takrat, ko bo to zadeva zrelo za to. Z ozirom na podpisane anekse, z ozirom na 
odloke, ki jih ministstvo zahteva v tem delu, je bistveno to, da je odloke potrebno sprejeti, zato so v tem 
členu zapisani kot so zapisani. Osebno stoji za tem, tako kot župan, kot človek, kot koordinator, da ne 
bo dovoli, da bo tako, kot se govori med vrsticami, ter da do tega ne bo prišlo. Bistveno v tej fazi je to, da 
vsi občinski sveti sprejmejo tako dikcijo odloka kot je pred svetniki, da se bo lahko dostavili na 
ministrstvo dostavilo vso potrebno dokumentacijo. Na vodnem skladu (kot so namreč zagotovili na 
ministrstvih), čaka 70 mio evrov sredstev. Potrebno je sodelovati, da se sredstev ne izgubi in projekte 
dostaviti pravočasno.  
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Matej Zavec se zaveda da je to zelo pomembno področje za vsako občino, voda bo v prihodnosti bolj 
pomemben strateški vir  in v tej fazi ni pametno zavirati tega projekta. Dovolje je namreč bilo 
povedanega, tudi t.i. kupčkanja, res pa je, da ko se bo to skupno podjetje ustanavljajlo, bodo občinski 
svet imeli pri tem še kako pomembno vlogo, v to je trdno prepričan. Njihova svetniška skupina SDS 
podpira predlagani odlok.  
 
Igor Adžič v nadaljevanju  poudari prednosti naše občine pred nekaterimi drugimi občinami v tem 
sistemu B.  Naša infrastrutura je namreč vredna okrog 4-5 mio evrov, trenutno občina tudi nima 
pogodbo o prenosu infrasktukture na komunalno podjetje. Mi bomo v podsistem B pristopili z velikim 
vložkom, nekaj občin je v preteklosti poskrbelo zase, mnoge občine na področju Goričkega nimajo 
komunalnih podjetij, oni bodo sigurno pridobili, mi pa lahko v tej zgodbi tudi kaj izgubimo. Namreč 
sredstva občanomv stapljamo v upravljalski del te pogodbe, ga pa zelo preseneča to, da se na 
koordinaciji županov niso odločili in pristopili k pripravi enotnega predloga odloka ampak da imamo 
občine različne odloke. To ga namreč moti, saj je razlika v 5. členu pod tretjo alinejo. Prav tako je čisto 
upravičena dilema svetnika Horvat Srečka. Besede lahko razvodenijo, priča je sekundarnega pomena, 
čas odzivnosti je kratek, namreč po prvem sprejemu odloka ni bilo možno dati amandmajev, odločitev je 
samo individualna. Zavedati se je potrebno, da so to veliki vložki in ljudje upravičeno čutijo strah pri tej 
celotni zgodbi.  
 
Žižek Štefan in Martin Duh, člana svetniške skupine SLS menita, da je potrebno odlok podpreti. Vodo 
sicer zaenkrat imamo, vendar pa ne vemo, kako bo to dolgoročno. Sicer se enako sam sprašuje, kako bo 
z JKP Komuno d.o.o. Beltinci – torej našim komunalnim podjetjem v bodoče, vnedar pa kot je 
koordinator projekta gospod Šlihthuber lepo poveda, da zaradi razpisa to v odlok ne moremo zapisati, 
bomo pa potem naknadno spremenili odlok, ko bo temu čas in ko bomo lahko.  
 
Štefan Perša se obrača na izrečene besede gospoda Šlihthuberja, kot je povedal, da dokler bo on župan 
in koordinator tega projekta, bo tako in tako. Občinskemu svetu predlaga sklep, da naj bo gospod 
Šlihthuber koordinator projekta do konca, četudi ne bo več župan. Ker novo podjetje se bo ustanavljalo 
nekje 2018, takrat pa če pride novi župan, kako bo potem naprej.   
 
Ker je bila s tem razprava pri tej točki zaključena, župan predlaga glasovanje o predlogu sklepa. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 15 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 10, PROTI: 5. 
 
 
Sklep 123/V: 
Občinski svet Občine Beltinci sprejme Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini – v 2. obravnavi. 
 
 
AD 2 - Predlog Sklepa o potrditvi predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja-
sistem B 
 
Predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju PIZ) zajema izvedbo porjekta, ki predstavlja izvedbo investicije 
v finačnih perspektivah 2007/2013 (1. faza) in 2014-2010 (II. faza).  
 
Župan, dr. Matej Gomboši pove, da smo skozi pogajanja uspeli od prvotnega predloga dodatno dobiti oz. 
zajeti v projekt prve faze vodohram-ki je nujno potreben, črpališča, ČN, kompletna zgradba v 
Dokležovju, transpornte in primarne vode, zamenjava obstoječih azbestnih cevi. Naknadno se je doseglo 
še to, da ne ostanemo v prvi fazi brez sekundarnih cevi, ki so po vaseh zelo zastarele-torej njihovo 
zamenjavo. Predstavljene so bile s strani direktorja JKP Komune Beltinci prioritetne linije in se je na 
usklajevalnem sestanku z župani uvrstilo še 7-8 km cevi, kjer je najbolj potrebno da se cevi menjajo, saj 
ni pritiska in je zato pretok vode zelo slab. Do potrditve predinvesticijske zasnove se je potrebno 
opredeliti, saj so določeni vodi za urediti v naši občini nujno potrebni . 
 
V nadaljevanju župan in koordinator projekta gospod Šlihthuber Štefan prisotnim predstavi na kratko 
vsebino predinvesticijske zasnove za oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B. 
 
Gospod Šlihthuber Franc še pove, da v skladu z razpisi ki tečejo (za PGD in PZI), je stokovna komisija, 
ki vodo to zadevo ugotovila, da je znesek za poplačilo za občine bistveno previsok. Njihova odločitev je 
tako bila, da se bo pripravilo odgovor za ponudnika in se bo izvedlo novirazpis, ker je ta kot tak za 
občine nesprejemljiv, iz razloga kot ga je že navedel.  
Dodatno prisotnim še pove, da je gospod Vojnovič posredoval občinam sistema B stavek iz ministrstva 
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za okolje in prostor, da je projekt v tej fazi pripravljen dobro in da ne odstopamo od izhodišč bavarskih 
smernic in drugih pogojev, ki so potrebni za izgradnjo. Občine lahko tako normalno potrdijo PIZ v obliki 
kot je pripravljen in tudi sam pričakuje in prosi občinski svet da ga potrdijo oz. sprejmejo.  
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotnim šedodatno pove, da so direktni stroški v teh prvih letih smešno 
majhni, razlog je enostaven, saj se večino stvari, ki se dogaja za našo občino izvaja v prvi fazi, ki pa je 
financirana s strani države. 
V nadaljevanju poziva predsednika delovnih teles (odbora za gospodarstvo in odbora za prostorsko 
planiranje) da podata svoje poročilo.  
 
Marjan Balažic, predsednik odbora za gospodarstvo pove, da je bila PIZ obravnavana na njihovi seji in 
predlagajo OS, da jo sprejme s pomislekom - dilema glede upravljalca. Dodatno še pove, da če bi že v 
začetnih pogajanjih s projektanti in državo pri skupnem upravljalcu izpustili ime, teh dodatnih in 
nepotrebnih diskusij sedaj ne bi niti bilo in bi bilo vse bistveno lažje.  
 
Štefan Perša, predsednik odbora za prostorsko planiranje pove, da  je tudi njihov odbor obravnaval PIZ 
in je sprejel sklep, s katerim predlaga OS, da ga sprejme v predlagani obliki in vsebini.  
 
Roman Činč še ob koncu razprave pove, da bi bilo neumno, če bi rekli, da dosti stvari dobimo, potem pa 
zgodbe ne podpremo.  Tu gre dejansko za posojila, ki jih bomo v 2 in mogoče še v 3 fazi morali vrniti – 
vrnili pa jih bodo Prekmurci na način dvo-procentne revalorizacije in vse zadeve bodo ustrezno plačane, 
ki bodo v ta projekt vlpetene. Ljudi je potrebno namreč pravilno informirati in jim povedati, koliko stane 
voda sedaj in koliko bo voda stala potem po zaživitvi tega projekta. Še vedno pa je tudi sam v dvomih, 
saj bomo izgubili svoje komunalno podjetje glede na to koliko bomo vložili in kaj bomo s tem tudi v 
končni fazi dobili.  
 
Župan dr. Matej Gomboši ugotavlja, da je razprava zaključena in predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti: Prisotnih je 13 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 11, PROTI: 0. 
 
 
Sklep 124/V: 
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje Predinvesticijsko zasnovo za Oskrbo s pitno vodo Pomurja-
sistem B, izdelano s strani družbe DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture 
d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, z datumom izdelave maj 2011 in dopolnitve oktober 2011. 
 
 
 
Župan dr. Matej Gomboši ugotavlja, da je bil s tem dnevni red 1. izredne seje OS izčrpan, zato sejo ob 
18.00 uri zaključi. 
 
 
 
Zapisala:      Župan: 
Lilijana Žižek     dr. Matej GOMBOŠI 
 

 


