Občinski svet
ZAPISNIK
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 10.06.2008 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, Srečko Horvat, Jožef Horvat, Simon Horvat,
Ivan Mesarič, Ana Nerad, , Regina Sraka, Martin Virag, Andrej Vöröš.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:. Martin Duh, Marjan Maučec, Jožica Pucko, Valerija Žalig
(opravičila svojo odsotnost).
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: Janez Senica – svetovalec I. v občinski upravi, Baša Vlado –
podpredsednik NO.
ODSOTNI OSTALI VABLJENI: Venčeslav Smodiš – direktor občinske uprave (upravičil odsotnost).
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. Župan Milan Kerman je dodal da je v naslovu točke dnevnega reda
izostalo besedilo: »Lipovci in Gančani«.
Razprave na vsebino dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci ni bilo, zato
ga je župan dal na glasovanje.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 13 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 13, PROTI: 0.
Sklep št. 203/IV:
Sprejme se dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci in sicer:
1.
Obravnava
in
potrditev
investicijskega
programa
izgradnje
sekundarnega
kanalizacijskega omrežja v naseljih Lipovci in Gančani.

AD 1 - Obravnava in potrditev investicijskega programa
kanalizacijskega omrežja v naseljih Lipovci in Gančani

izgradnje

sekundarnega

Župan Milan Kerman je povedal, da je bil meseca aprila objavljeni 3. javni razpis neposrednih
regionalnih spodbud, torej strukturnih skladov za občine. Vemo, da smo se na prva dva prijavljali,
na prvem smo izpadli, na drugem smo pridobili 1.200 mio za sekundarno omrežje Ižakovci,
Melinci in Dokležovje. Na podlagi tistega vzorca smo sedaj izdelali investicijskih program in ga
poslali v Ljubljano, s tem, da so občino v tem času 2007-2013 iz neposrednih regionalnih
spodbud za izvajanje komunalnih investicijskih programov dodeljena sredstva 3.500 mio evrov
sredstev. do sedaj smo 1.200 mio izkoristili v tem letu za 3. razpis je bilo občini odobreno oz. po
razdelilniku odpadlo 700.000 evrov z drugimi občinami, ki so dane skupaj v regijskem svetu, smo
se dogovorili, da mi na tretji razpis prijavimo večjo vsoto, zaradi boljše akumulacijske sposobnosti
naše občine, sedaj se prijavili na 1,230 mio evrov, ostane za naslednji razpis še 1 mio evrov, ko se
bo gradila kanalizacija Lipa - Bratonci. Tu se je izključno občina prijavila na razpis za izgradnjo
sekundarnega omrežja Lipovci-Gančani. Razpis oz. sredstva bomo lahko koristili 2009 in 2010,
vendar letos razpisa več ne bo. Komaj naslednji razpis bo leta 2009, ko bo ministrstvo razpisalo
sredstva. do sedaj v nobenem razpisu ni bilo potrebno, da IP potrdi občinski svet oz. da komisijo
za IP potrdi občinski svet. Sedaj, ko se prijavili za 3. razpis, pa ministrstvo zahteva, da mora
občina svojo vlogo dopolniti s sklepom občinskega sveta, da potrjuje investicijski program. Le-ta
je narejen za ti dve naselji (Lipovce in Gančane) sekundarnega omrežja, tako kot se dobilo za
Ižakovce-Melince-Dokležovje, če bo sklep dani lahko v proračunu občine točneje, boljše planiramo
prihodke, drugače bo drugo leto spet problem, da bodo planirani prihodki na predvidevanjih, da
se sredstva dobijo, ni pa nujno, da bodo podatki točni. Namen te seje je, da potrdimo ta
investicijski program, ki je pred njimi, ker je govora o izgradnji sekundarnega omrežja Lipovci1

Gančani, ker je jutri, v sredo 11.06.2008 zadnji dan, da se pošlje dopolnjena – da se lahko
upošteva kot pravočasno dopolnitev k vlogi Občine Beltinci. Župan še dodaja, da se je pogovarjal z
mnogimi občinami in vse občine so dobile določene dopolnitve, ki jih morajo še urediti – torej, da
se upošteva 15 dnevni rok. Pred svetniki je tudi ta odgovornost, da ta sredstva, ki so ponujena, ki
so nepovratna sredstva na osnovi projektov, ki so izdelani za naselje Gančani in Lipovci.IžakovciMelinci so za pridobivanje sredstev v tej fazi zaključeni, za novo tranžo pa se je bilo potrebno
ponovno prijaviti. Potrebno je torej, da sredstva v regijo pridejo, ta sredstva pred projektov in
razpisov se ne delijo več – nekoč so se sredstva iz regionalnih spodbud delila preko regionalnih
agencij, sedaj tega ni več ampak se sredstva delijo direktno preko ministrstva seveda na osnovi
prijav. Pričakuje, da bodo prisotni to potrdili, da se bodo ta sredstva dobila. Tistega namreč, kar
se ne bo izkoristilo, bodo ostale v državnem proračunu in bodo odšla v EU. Mi tako na račun
drugih občin črpamo sedaj več, saj so druge to nekako dovolile, povečalo se črpanje – tretji razpis
bo za dodatnih mio sredstev. Upam, da so vsi za to, da jih počrpajo, to so namreč sredstev, ki se
namenjajo izključno za izgradnjo kanalizacijskega razmerja. Na ta investicijski program so
narejene CBA analize narejene.
Seje se je udeležil svetnik Martin Virag.
V nadaljevanju je župan Milan Kerman predal besedo Janezu Senici, ki je predstavil podrobno
investicijski program – operacija se nanaša na sekundarno omrežje v naselju Gančani in Lipovci.
V programu je navedena uvodno pojasnilo – razpisna dokumentacija določa, ko pripravljaš vlogo
za določeno operacijo v tem primeru kanalizacijo, moraš to sekundarno kanalizacijsko omrežje
obravnavati kot celoto cilj je dosežen namreč takrat, ko gradiš sekundarno in primarno omrežje,
zato je v programu videno, da se obravnava v enem delu prvo in drugo fazo (prva je primarna
kanalizacija), druga faza pa je sekundarij. V drugem delu samo izgradnjo sekundarnega omrežja,
ki je predmet vloge oz. prijave. Sama vsebina tega programa je v začetnem delu predstavitev
investitorja, predstavitev izdelovalca investicijskega programa – občina Beltinci. Investicijski
program se izdelalo s strani občine Beltinci bil prisoten on sam, s strani izdelave CBA analiz pa je
bil prisoten kot zunanji strokovni sodelavec gospod Geza Sočič, ki ima na tem področju izkušnje,
ki je že v II. javnem razpisu sodeloval. Gre se za analize, kar je delovni dokument št. 4 na podlagi
metodologije je izdelan program, ki vsebuje finančne funkcije in preko določenih parametrov, ki se
jih postavilo, so bili izdelani izračuni, ki jih bo predstavil v II. delu investicijskega programa – kot
končni produkt je tako finančno poročilo – finančno, bilanca uspeha, finančni tok.
Seje se je udeležil svetnik Jožef Horvat.
Namen investicije je odvesti odpadno komunalno vodo v vodotesnih ceveh na čiščenje v čistilno
napravo, zmanjšati vpliv na obremenitev podtalnice s fekalijami in rešitev problema fekalij in
smradu, zvišati kvaliteto bivanja, ki posredno vpliva na demografsko sliko na obravnavanem
območju in razširja možnosti za razvoj tega področja. Uničiti oz. preprečiti uporabo starih,
vodopropustnih greznic.Zaščita vodnih zajetij pred onesnaženimi odpadnimi vodami.
Cilji investicije: Glavni cilj investicije je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v
naseljih ob vodovarstvenem pasu (Gančani in Lipovci) in odvesti odpadno vodo na čistilno napravo
v Melincih, ki se bo gradila v sklopu celostnega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih vod v
Občini Beltinci in ni predmet tega investicijskega programa, priključitev 95 % vseh uporabnikov
na kanalizacijo oz. 1974 prebivalcev, zaščita podtalnice kot posledica izgrajenega kanalizacijskega
omrežja, saj je precej greznic gradbeno tehnično neustreznih in povzroča polucijo podtalnice,
komunalno opremiti 3 (tri) aglomeracije in to Gančani, Lipovci in zaselek Hraščica.
V dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki je bil izdelan marca 2008, smo analizirali
možnost izbora najcelovitejše variante reševanja problematike odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode naseljih Občine Beltinci (Gančani in Lipovci). V navedenih naseljih se sedaj fekalne
vode stekajo v greznice in ponekod tudi naprej v ponikovalnice. Območje Občine Beltinci leži na
vodonosniku, kjer je podtalnica večkrat oporečna, kar dokazujejo rezultati raziskav. Zaradi
rizičnosti oskrbe z zdravo pitno vodo je bilo nujno pristopiti k zavarovanju podtalnice – posredno
z izgrajevanjem sistema odvajanja in čiščenja fekalnih voda. Istočasno pa bomo z izvedbo
investicije tukaj živečim občanom rešili največji problem, kam z odpadnimi fekalnimi vodami.
Predhodnica tega programa je dokument identifikacije investicijskega programa, investicijski
program je le njegova nadgradnja. V nadaljevanju so pod poglavjem tri zapisani osnovni podatki o
investitorju – to je občini Beltinci, upravljalec investicije oz. kanalizacijskega sistema je
predvidena JKP Komuna d.o.o. Beltinci, odgovorna oseba za izdelavo projektno-tehnične
dokumentacije pa je Atrij Odranci d.o.o. Naslednje poglavje predstavlja analizo obstoječega stanja,
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kjer se ugotavlja kakšno je stanje kanalizacijskega sistema Občine Beltinci – kanalizacija je
izgrajena samo v naselju Beltinci, v ostalih naseljih se rešuje komunalne vode žal je tako kot se
kdo znajde. V nadaljevanju so našteti zakoni s katerimi je usklajen investicijski projekt in
uskladitev z državnim strateških dokumentom. V poglavju analize tržnih možnosti – v tem
dejansko občina ne more govoriti o tržni analizi, ker gre za obvezno občinsko javno službo v okviru
katere gre za zadovoljitev osnovnih človeških potreb-tudi enakomerni razvoj vseh naselij v občini.
to namreč ni profitna dejavnost nudenja teh storitev – torej ni tržno naravnana. V tehničnotehnološkem delu so opredeljene osnove sekundarnega sistema, tehnični podatki sistema
kanalizacije v naseljih (zajemajo odvodnjo fekalnih vod na celotnem območju naselij Gančani in
Lipovci – stranski kanali v projektu zapisani s poudarjenim tiskom – to je sekundarna kanalizacija
v teh dveh KS. Pri odvodnji fekalnih voda je opredeljeno, da se bo odpadno vodo peljalo po
polipropilenskih ceveh v zaprtem sistemu iz vseh vasi na čistilno napravo, ki so dimenzije DN 200
mm do DN 315 mm. Glede čiščenja odpadnih vod – vse odpadne vode iz celotne občine in vseh
naselij se bo peljalo na centralno ČN kapaciteto 15.000 PE. Pri dolžini kanalizacijskega omrežja je
razvidno da je v Gančanih 3.854 m primarnih vodov (tlačni in gravitacijski vodi-po cestah) in
4.645 m sekundarnih vodov (po ulicah). V Lipovcih
je 2.026 m primarnih (tlačnih in
gravitacijskih vodov) ter 5.078 m sekundarnih vodov - Skupno torej v teh dveh krajevnih
skupnostih 5.880m primarnih vodov ter 9.723 metrov sekundarnih vodih z 5 črpališč ter 520
hišnih priključkov, vendar zaradi metodologije imenujemo sekundarna kanalizacija do
uporabnikov, ker ti razlagalci programov so smatrali, da se bo delalo priključke do jaškov, ki so v
nadaljevanju povezani z javno kanalizacijo in se zato opredelili za tako uporabo po domače
povedano izraza »do hišnih priključkov«. Obravnavajo se v programu tudi gnojišča, ki morajo biti
urejena tako, da ni nevarnosti pronicanja in prelivanja v podtalne vode. Prav tako se morajo
obstoječe greznice postopoma izprazniti in to sočasno, kot se bo gradila sekundarna kanalizacija
in kanalizacija do uporabnikov. Stare greznice se morajo v končni fazi porušiti in zapisati in ne
smejo se več uporabljati. V nadaljevanju je opisana količina odpadnih voda v ekonomski dobi (100
l /prebivalca), statistika kaže tako in ob določenih prirastih prebivalstva in porabe vode letno
poraba znašala 82.636 m3. Izračuni so nadalje pokazali, da za upravljanje s sekundarnim
omrežjem v teh dveh naseljih bi potrebovali ½ delavca, za celotno ČN in upravljanje z omrežjem bi
potrebovali štiri nove zaposlitve. Osmo poglavje zajema oceno vlaganj po stalnih in tekočih cenah.
Stalne cene so vzete izhodišče iz aprila 2008 – pri tekočih cenah pa so cene, ki bodo veljale na
takrat, ko bomo investicijo začeli izvajati in sicer v Gančanih v drugem polletju 2009 in najkasneje
do 30. septembra 2010 se mora izgraditi sekundarno kanalizacijo - drugo polovico Gančani in
Lipovci. Obravnava se torej pri tem, kot je Janez Senica že omenil, kot prvo fazo primarno
kanalizacijo, kot drugo fazo sekundarno kanalizacijo. Primarna je po tekočih cenah ocenjena v
Lipovcih in Gančanih na 2,5 mio evrov (sklepa iz kohezije še sicer ni,, se predvidelo zaenkrat samo
občinske vire), druga faza sekundarne kanalizacije (po tekočih cenah znaša vrednost 2.320.557
evrov, od tega bo v letu 2010 v drugem polletju znašala v Gančanih 536.448 evrov, v letu 2010
(druga polovica sekundarnega omrežja v Gančanih in celotno v Lipovcih) ocenjena na
1.762,770,00 evov. Pretežni del teh vrednosti znaša pride na samo izgradnjo kanalizacije
sekundarne 529.930 evrov za prvi del Gančani in 1.742.649 evrov v drugi del Gančani in Lipovci z
davkom na dodano vrednost. V nadaljevanju v tabeli 18 so zapisani upravičeni in neupravičeni
stroški saj ta javni razpis govori, da lahko damo vlogo samo v višini 85 % upravičenih stroškov –
to pa so pri gradnji stroški gradnje minus DDV. Vendar pa na podlagi CBA analiz se ugotovilo
določene prihodke tudi iz naslova kanalščine, zato se še teh 85 % od upravičenih stroškov prilivi
od kanalščine odštejejo in potem je tisto osnova, ki je podlaga za višini naše vloge do teh
nepovratnih sredstev. vsi stroški iz primarne kanalizacije so neupravičeni stroški, aktualna II.
faza, ki je predmet obravnave in so upravičeni stroški razdelani v skupno za obe leti 1.893.816
evrov od tega odpade na leto 2009 – Gančani 441.609 evrov, 2010 – Gančani in Lipovci 1.452.207
evrov. Pri neupravičenih stroških so zajeti DDV, dokumentacija, nadzor in obveščanje javnosti.
Opredeljena je analiza lokacije, predstavljena je specifikacija kanalizacijskega omrežja (Gančani,
Lipovci), kjer se bo križalo večinoma vodovodno omrežje, telefonsko in električno omrežje, nekaj bo
tudi CATV vendar to je minimalno položeno, plinovoda pa zaenkrat tam še ni. V točki 10 je
opredeljena analiza vplivov na okolje, ki je bila izvzeta iz Poročila o vplivih na okolje, ki ga je
izdelal Kemijski inštitut Ljubljana v letu 2003. Ocenjuje se namreč da vplivi na sestavine v času
izvedbe (in kasneje) investicijskega projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v naseljih
neznatni. Znatno pa se izboljša (ni vpliva) stanje nadzemnih in podzemnih voda zaradi izvedbe
investicijskega projekta. Predmetna investicija torej ne bo imela negativnih vplivov na okolje.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje v naseljih bo izvedeno po naslednjem terminskem planu: v
letu 2009 bo izgrajena polovico (50%) sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Gančani;
do 31.08.2010 bo zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje v naselju Lipovci in preostala
polovica v naselju Gančani. Sočasno z izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja bo
grajeno tudi primarno kanalizacijsko omrežje in sicer: do 30.09.2010 bo zgrajeno primarno
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kanalizacijsko omrežje v naseljih Gančani in Lipovci. Investitor investicijskega projekta je občina,
občinska uprava pa je zadolžena za oddajo gradnje v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Finančna realizacija projekta poteka v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o
izvrševanju proračuna. Projekt pa bo izvedljiv v kolikor bodo pridobljeni predvideni viri
financiranja. Za finančno realizacijo investicijskega projekta izgradje kanalizacijskega obrežja v
naseljih Gančani in Lipovci so predvideni različni viri: I. faza: Primarna kanalizacija je vključena v
Kohezijski projekt „Dolinska kanalizacija“, kjer sodeluje več občin. Za financiranje I. faze so
predvidena sredstva občinskega proračuna, sredstva Kohezijskega sklada EU ter sredsta okoljske
dajatve za obremenjevanje voda; II. faza: Sekundarna kanalizacija se bo financirala s sredstvi
občinskega proračuna in s sredstvi SVLR (na osnovi Tretjega javnega razpisa za prednostno
usmeritev „Regionalni razvojni programi“ v okviru operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete „Razvoj regij“, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS štev. 23/2008 dne 7.3.2008) in sredstva občanov 631,00 evrov po priključku.
Glede na to, da še ni izdan sklep o sofinanciranju za Kohezijski projekt „Dolinska kanalizacija“,
smo za I. fazo: Primarna kanalizacija predvideli izključno sredstva občinskega proračuna, čeprav
se bo dejansko primarna kanalizacija financirala tudi iz Kohezijskega sklada in iz okoljske
dajatve. Izračun upravičenih finančnih virov (sredstva SVLR) smo naredili na osnovi Delovnega
dokumenta št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize
stroškov in koristi. V tabeli 21 se prikaže izračun donacije za I. in II. fazo, kjer je bilo potrebno
izračunati in v tabeli 22 donacija samo za sekundarno kanalizacijo II. fazo, ki je predmet tega
razpisa. Tu se lahko vidi, da primanjkljaj financiranja 80,84 % oz. da bi po donacijah UE po
tekočih cenah znašala v višini 1.301.378,97 evrov, ker pa je občini po tej tranži za obdobje 20082010 bila dodeljena kvota 790.000 evrov. Z ozirom na proste kapacitete oz. kvote, na katere
občine še niso izkoristile niti teh razpoložljivih kvot iz I. in II. razpisa, smo lahko to razpoložljivo
kvoto dobili več. ker so bila sredstva od drugih občin na voljo in jih tudi dobili na podlagi
zaprosila. Občina bo torej koristila sredstva v višini 1.230.981,05 evrov kar predstavlja 65 % od
upravičenih stroškov po tekočih cenah. Iz občinskega proračuna je predvideno pokrivanje ostalih
stroškov investicije. V nadaljnjih tabelah, kot je pojasnil Janez Senica pa so prikazani finančni viri
po stalnih cenah. Prikazani so v programu tudi prihodki in odhodki, ki zajema, na osnovi
predpostavke odvajanja odpadnih voda 0,310 eur/m3. Prihodki pri sekundarni kanalizaciji na
osnovi predvidene cene odvajanja odpadnih voda za sekundarno kanalizacijo, ki znaša 0,11873
evrov/m3 ter zajetega komunalnega prispevka v višini 621 evrov/priključek. Upravičenost
investicije v ekonomski dobi v tabelah – torej analiza v postavkah 14.1 je razvidno, da so vsi
rezultati negativni, lahko se pove, da je slabo, vendar če se gleda investicijo ne iz vidika tržne
dejavnosti ampak iz narodno-gospodarskega vidika, vidimo, da bo ta investicija prinesla preko
učinkov koristi občini in v tej CBA analizi so posredni učinki (spodbujanje razvoja naselij,
zmanjševanje obremenjevanja okolja, podtalnice), ki so ovrednoten tako, da po tem metodologiji
dobi občina zahtevani kriterij interne ekonomske stopnje donosnosti je zahtevana večja ali enaka
od 7 %, v tem primeru smo dobili nekaj čez 8 %. Pod točko 15. je zapisana analiza tveganj in
občutljivosti. Tveganja, ki se lahko pojavijo pri investicijah tega kova, so določena tveganja oz.
odstopanja, ki se lahko tekom investicije pojavijo so: zvišanje predračunske vrednosti, spremembe
in podaljšanje terminskega plana, zvišanje stroškov, znižanje koristi zaradi spremembe cen ali
obsega poslovanja. Pri analizi občutljivosti je zajeta določeni kriteriji, ki so negativni, vendar pa če
se vsebino tega elaborata in predvsem te investicije vsebinsko gledamo z narodno-gospodarskega
vidika so take investicije vedno upravičene. Finančne ocene kot je že prej omenil so negativne v I.
in II. fazi, tisti kriteriji (ekonomska stopnja donosnosti, to pa je preseženo).
Ta razpis zajema investicijski program sekundarnega omrežja, ki se bo koristil za drugo polovico
leta 2009 in 2010 – ta program je narejen na način in črpanje sredstev strukturnih skladov, je v
nadaljevanju še ponovil župan Milan Kerman. Dodal je še, da mora biti povsod dokumentacija
opremljena z evropskimi emblemi. Ta program je poslani v tej vsebini in obliki, dopolnitve, ki so
potrebne so narejene in ena izmed teh je, da je potrebno potrditi – vsebine programa se namreč ne
more spreminjati. V nadaljevanju je odprl razpravo.
Ivan Mesarič je povedal, da bo program podprl, vendar pa ima sam izprintana oba razpisa
(september 2007-II. razpis) in (marec 2008 in ne april 2008-III. razpis), saj meni da stvari niso
razčiščene na občini. Razpisa sta identična – zahteve so identične – 19. strani, tam je 20. stran,
problem je, da strokovni delavci niso povedali, da septembra 2007 bil že sprejeti proračun in noter
sredstva (dodatek tretje razvojne…), sedaj pa za 2009 proračuna ni sprejetega – to je poanta
vsega. Sedaj pa se prosi potrditev k temu investicijskemu programu. vendar pa župan in Janez
Senica pravita, da temu ni tako. Dodatno obrazlaga – na II. razpisu je bilo dobro, da je bil
priložen sklep komisije, takrat potrditi komisije s strani občinskega sveta ni bilo potrebno, sedaj
na tem II. pa je to potrebno – zato pa je potrebna dopolnitev programa. Vendar pa Ivan Mesarič še
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vedno trdi drugače. Kar je na koncu omenjal – licenco gospod Sočič ima od 2006 leta – zahteve so
primitivne evropske unije – primerjava kanalizacije z greznicami. Kar pa pripravljalec tega
dokumenta opozarja, je dejansko da ogromno sredstev imamo od teh strukturnih skladov in
kohezije in ogromno je občinski proračun zaseden bi prišlo lahko do problema, dobro bi bilo
pripraviti celovit rezervni scenarij – mogoče ni umestno sedaj – razpis Melinci-Ižakovci-Melinci je
že izvajalec – po pričakovanju izvajalca dobila občina? Janez Senica pravi, da je pogojni izvajalec.
Ivan Mesarič opozarja, da so pričakovanja v glavnem le – res pa je da se pozna, da AC gre proti
koncu. Po tekočih cenah je to kar velik znesek in sicer 24 mio evrov, občinski proračun pa je težak
le 4 mio evrov.
Igor Adžič je občanom želel objasniti, zakaj se je ta seja nocoj zgodila. Zato, ker je bila sklicana 7.
korespondenčna seja prejšnji teden in večina svetnikov tega občinskega sveta ni potrdila komisije,
ki bi obravnavala ta investicijski dokument. Saj ta dokument je strokoven dokument in dvomi, da
je kdo v tej dvorani, da ga lahko sodi ali presodi, vendar pa gre za drugo zadevo – namreč prenos
pooblastil v domeni občinskega sveta in čudi se kolegom, ki so tako na lahko glasovali za to
komisijo – torej za sestavo in sicer za župana in 2 občinska uradnika – iz katerega razloga (se
pozanimal pri službi vlade RS kako so to uredili nekatere druge občine), gre za poseg v proračun
za leto 2009 in vezano tudi na načrt razvojnih programov, ki sta potrditvi občinskega sveta in so
mislili, da en občinski uradnik – pa ne podcenjuje nikogar – odločati o tem, kar je v domeni
občinskega sveta. Župan Milan Kerman ga je prekinil in mu pojasnil, da bo lahko to razložil oz. o
tem razpravljal na redni seji, ko se bo sprejemal zapisnik prejšnje seje, vendar pa je Igor Adžič
želel končati svojo razpravo, saj se nanaša na to sejo. Igor Adžič namreč misli pa, da v dvorani ni
človeka, ki tega nocoj ne bi potrdil, saj se ponujajo priložnosti in od njih ne bodo bežali, čeravno
nekako ni še terminskega plana izgradnje kanalizacije. Z kolegom Ivanom Mesaričem sta
študirala, da je bil razpis 7. marca 2008 – se časovno to pristopi, da se po liniji najmanjšega
odpora naredi, saj je interes vseh da se kanalizacija v občini naredi več kot 100 %.
Peter Gruškovnjak je povedal, da podpirajo v njihovi svetniški skupini ta investicijski načrt,
pozdravljajo, da so ga danes dobili tako nadzorno predstavljenega od strani župana in Janeza
Senice. Prepričani je, da so tudi občani dobro razumeli za kaj se gre, tako da vsled zalogaja teh
investicij in kaj nas čaka v zvezi z izgradnjo kanalizacije in ČN v tem mandatu in na razpravo ki jo
je podal Ivan Mesarič predlaga še ob tem, da se imenuje stalno komisijo – župan Milan Kerman ga
je prekinil s predlogom, da se bi o tem odločalo ter razpravljajo na naslednji redni seji občinskega
sveta, vendar pa je Peter Gruškovnjak vseeno vztrajal, da se o tem izrečejo na tej seji – torej
predlaga, da bi se imenovalo stalno komisijo za spremljanje in izvajanje investicijskih načrtov in
razpisov v zvezi z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za to mandatno obdobje tega
občinskega sveta v sestavi župan Milan Kerman, dva svetnika, v.d.direktor JKP Komune Beltinci,
Janez Senica in strokovni delavec občinske uprave.
Župan Milan Kerman oporeka njegovemu predlogu, saj vsak investicijski program se potrdi na
občinskem svetu.
Pobuda na občinskem svetu je bila pred časom že dana, kot je v nadaljevanju povedal Peter
Gruškovnjak, da se občinski svet sproti seznanja z vsemi vloženimi projekti, ki romajo na
ministrstva za pridobivanje sredstev in se do sedaj to ni zgodilo, vendar pa bi se to moralo izvajati.
Peter Dugar je povedal, da ni dileme o tem planu, ker je metodologija vnaprej znana, o tem ne bo
razpravljal. Omenil bi namreč normalno je, da se sredstva pridobijo in pridejo v občino ampak
uvodoma je bilo povedano s strani predstavljalcev programa, da gre za sredstva, ki so namenjena
za izgradnjo sekundarnih vodov – to je res. Ta sredstva so že lahko povemo znana točno, samo jih
treba izkoristiti, ni dvoma, da jih ne bomo, vendar pa je treba poudariti, da se lahko izkoristijo, če
se izvede celotna kanalizacija in ČN – to je eden od pogojev. Seveda je temu tako, da se obravnava
kanalizacija celovito, sta dodala župan Milan Kerman in Janez Senica. Peter Dugar je nadaljeval
svojo razpravo, padlo mu je v oči, ko se pripravljal razpis za Melince-Ižakovce –Dokležovje je
namreč bilo povedano, da bo ČN na Melincih zgrajena do 30.09.2009, sedaj v programu piše da
najkasneje do konca leta 2010? Za dodati je le kanalščina, v programu je omenjeno kot stroški
upravljanja izračunano preko 2 evra, to je seveda bremenitev občanov. Med njegovo razpravo je
Ivan Mesarič dodal, da se amortizacijo odpisuje v breme poslovnega sklada, vendar pa je Peter
nadaljeval s tem, da je povedal da je tam tako prikazano v projektu. sredstva so zagotovljena iz
regionalnih spodbud iz kohezije pa sredstev pa še vedno ni – ali je sposobna občina to speljati, če
sredstev iz kohezije ne bo. Ta program bo treba podpreti, vendar pa za naprej je na vseh, da se
dobi informacijo, kako se bo to izvedlo, saj to ni mali zalogaj.
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Župan Milan Kerman je povedal da je mišljeno najkasneje do konca leta 2010 – predmet je, da bo
2009 v I. fazi priklopljeno, v II. fazi pa se ČN usposobi do 2010 tako dalje, da se priklopi. Ko bodo
prišla sredstva iz kohezije sledi razpis za ČN in komplet primarna kanalizacija za celo občino
dodaja Janez Senica.
Petra Gruškovnjaka zanima, kdaj se pričakujejo sredstva iz kohezijskega sklada, saj se o tem že
dolgo govori. Poleg tega predlaga, da so pred časom že sprejeli stališče, da se bodo konkretno –
kompletno pogovorili o kanalizaciji, kdaj je to možno, da se vse dileme razjasni.
Župan Milan Kerman pravi, da se vsak dan pričakuje ta sklep, MOPE je dalo na Žagarjevo
ministrstvo in od tam še ni povratne informacije. Dokončna zadeva SVRR in finančno ministrstvo
se uskladita in potem pride dokončni sklep, koliko sredstev bo za odobrenih dolinsko kanalizacijo.
Glede seje o kanalizaciji je tematika za dolgo sejo, ki jo bo potrebno kot redno izvesti – lahko tudi v
juliju mesecu – seveda se Peter Gruškovnjak strinja, da se to čimprej izvede, saj občane ta
tematika zelo zanima.
Stanka Glavača zanima na 37. strani programa, kje so ocena stroškov poslovanja – »izguba bo
nastala zaradi visokih stroškov amortizacije, ki so posledica visokih investicijskih vlaganj in
majhne količine odpadne vode. Tekoči stroški poslovanja (brez amortizacije) so manjši od
prihodkov, kar bo omogočalo pozitivno tekoče poslovanje. Nepokrita amortizacija bo pokrivana iz
občinskega proračuna.« Ta zadnji stavek – torej 700.000 evrov, bi potem morala občina pokrivala?
– vendar pa je potrebno tako napisati določene stvari, da ustrezajo zahtevam, opozarja Janez
Senica – saj bi potem kasneje prišlo vprašanje, kako se bo pokrivalo amortizacijo in bi potem tak
odgovor moral vseeno biti napisan.
Ivan Mesarič je dejal, da je treba vedeti, da vsi želijo dobro, je pa treba skleniti oz. dogovoriti
konsenz, da se bo občinski proračun čim manj obremenjevalo z manj pomembnimi stvarmi –
kanalizacija se bo tako delala 700.000 evrov bo viselo nad občinskim proračunom – vidijo da
gredo stvari v dobro smer in podpirajo stvari, vendar pa je s tem potrebno jasno bremzati za druge
stvari, saj so pričakovanja drugih velika. Visi kanalizacija z bodočimi odhodki nad proračunom
občine Beltinci.
Po razpravi je dal župan na glasovanje predlog sklepa.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 15 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 15, PROTI: 0.
Sklep št. 204/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje dopolnjen investicijski program »izgradnja
sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih.«
Janez Senica je izkoristil priliko in želi povedati za naselje Melinci in Ižakovci – kjer se bo začelo z
izgradnjo kanalizacije v teh mesecih. Občina je na Melincih razdelila dopise za možnost izgradnje
plinifikacije – obvezujoče ankete, želi dati pojasnilo, da podpis tega dokumenta, ki ga občani
vrnejo, pomeni izvedbo priključka na hišo, kar ne pomeni, da bi morali takoj plin uporabljati.
V kratkem, ko bodo sklepi pravnomočni, bo v Ižakovce, Melince in Dokležovje poslana obvestila v
zvezi z izgradnjo kanalizacije.
Župan Milan Kerman ugotavlja, da je s tem izčrpan dnevni red 3. izredne seje, zato jo je ob 19.30
uri tudi zaključil.
Zapisnik seje je bil pripravljen oz. 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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