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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK 
2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 28.12.2011 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, Alojz SRAKA, Bojan VEREŠ, Genovefa VIRAG,  
Matej ZAVEC, Bojan ŽERDIN, Štefan ŽIŽEK. 

 
ODSOTNI: Dušan HORVAT. 
 
PRISOTNI  
OSTALI 
VABLJENI:  predsednik NO, Izidor LEBAR, finančnik Štefan ČINČ. 
   
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej GOMBOŠI je pozdravil vse prisotni in predlagal v sprejem dnevni red, kot je bil 
posredovani na vabilu za sejo.  
 
Ugotavlja, da je prisotnih 18 članov občinskega sveta, svet je sklepčen in lahko nadaljuje s svojim 
delom. 
 
Druga izredna seja Občinskega sveta Občine Beltinci je sklicana na podlagi 22. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci. V danem primeru občinski svet na 12. redni seji v prvem branju in 
sprejel predloga proračuna, zato je župan v roku 7 dni pripravil novi predlog proračuna glede na 
stališča, ki so bila izražena na takratni seji in katera so bila tudi potrjena s sklepom občinskega sveta. 
Stališča so bila vzeta na znanje in pred člani OS je novi popravljeni predlog proračuna Občine Beltinci 
za leto 2012.  
 
Razprave o dnevnem redu ni bilo, zato župan predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 17  članov občinskega sveta. 
 
Glasovanje: ZA: 17, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 155/V: 
Sprejme se dnevni red 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Beltinci: 
 
1. Popravljen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2012-1.obravnava. 
 
 
AD 1 – Popravljen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2012 – 1. obravnava 
 
Župan dr. Matej Gomboši prisotnim poda poročilo o upoštevanih predlogih oz. stališčih, ki so bili 
sprejeti na zadnji seji občinskega sveta in kako je pripravljen novi, popravljeni predlog proračuna za leto 
2012. Dodatno še pove, da bo javna razprava odprta do 20.1.2012, v tem času se bodo opravili sestanki 
odborov, komisij in se bodo izvedla usklajevanja.  
  
Alojz Sraka vsem prisotnim kot tudi občanom in občankam pred zasloni želi povedati, da ni bilo razloga 
za sklic izredne seje. Citira 22. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Beltinci. Ker ni izrednega 
stanja, bi se lahko v roku 7 dni od zadnje seje sklicala redna seja občinskega sveta. To je namreč 
proceduralna napaka, ki pa meni, da tudi ni zadnja. Občinski svet je zavrnil predlog proračuna v 1. 
branju na zadnji 12. redni seji in se je dejansko zgodilo to, kot je predvideno v 78. členu poslovnika.. ta 
člen citira. Tudi na podlagi tega člena in kot je lepo zapisano, bi župan lahko sklical redno sejo, saj je 
bilo časa dovolj. Prav tako bil se v tem času lahko opravil razgovor z krajevnimi skupnostmi kot se je na 
zadnji seji tudi predlagalo. Prav tako v poslovniku ne piše, da bi občinski svet moral o vsakem stališču 
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(po nesprejetem prvem predlogu proračuna) glasovati posebej, pripombe in predlogi so bili zrno dobrega 
ter zrno iskanja skupne poti za dosego cilja. Prav tako v času javne razprave pričakuje, da se poda 
predlog kako so sredstva NUSZ prihajala v občinski proračun in v kakšni višini po krajevnih 
skupnostih, prav tako pa pričakuje, da se prihodki iz komunalnih prispevkov predstavijo kot je določil 
odlok. 
Nadalje predlaga, da se kapitalski dohodkih naj v proračunu postavijo realno, ker so prenapihnjena. 
Potem stroški za informatiko so glede na varčevanje absolutno previsoki, enako za obveščanje – imamo 
interni kanal, ki nas korektno obvešča,  ni potrebno druge informacijske aktivnosti iz okolja o. druge 
hiše dodatno naročati in plačevati. Enako meni ko se je govorilo m mednarodnih področjih – promocije 
katere se bomo šli in kaj bomo od nje imeli si je potrebno že v začetku leta zastaviti. Pri energiji, kar je 
dilema glede KS-ov, da se plačuje energija za kulturni dom, glede lastništva pa ne štima. Prav tako 
nimamo plana vzdrževanja (pisarniška oprema). Glede občinskega šotora je potrebno zanj skrbeti, 
prometna varnost-SPV sredstva povečati, dileme glede občinskih cest in kakšna kontrola se vrši tudi pri 
kanalizaciji, tudi to je potrebno doreči. Za ostali dve postavki pa bo dal še pisno na občinsko upravo v 
času javne razprave, ker mu je 7 minut razprave poteklo.  
 
Martin Duh pove, da se zaveda kakšno je finančno stanje v občini, vendar pa krajani Melinec 
pričakujejo, da se v letu 2012 uresniči njihov del predlogov, saj se nekateri vlečejo že kot t.i. jara kača 
kar nekaj let izpred dveh ali več mandatnih obdobij. Potrebno je določene predloge iz vidika varnosti v 
cestnem prometu pospešiti, zato predlaga, da v to obdobje umesti izgradnja kolesarske steze proti 
Beltincem, rekonstrukcija občinske ceste Beltinci-Melinci, ki je v letošnjem letu izpadla. Da se nadalje 
tudi nadoknadi ureditev ceste na melincih – meka, saj gre za občinsko cesto. Nadalje predlaga ureditev 
ceste oz. stabiliziranje ceste, ki je nova – brod Krapje – utrditi jo z gramozom in povaljati; ureditev 
križišča, ki je bilo v planu Beltinci-Bistrica, Odranci/Melinci -tu je nekaj že bilo narejenega, naj pa se 
dokončno uredi zaradi varnosti, saj je to najbolj nezgodno križišče v naši občini. Martin Duh predlaga 
tudi še ureditev poljskih poti Beltinci-Bistrica, kar se vleče že iz drugega mandatnega obdobja 
občinskega sveta. Občina je namreč tu odvzela zemljišča, odvzela je pravico do poti na cesto in to se v 
prihodnjem letu mora urediti. Tudi drevored Melinci-Bistrica je potreben strokovnega ogleda in presoje, 
v kakšnem stanju so korenine le-tega, saj je ta starejši kot tisti, ki so ga podrli v Rakičanu. Krajani 
Melinec skupaj z njim tudi predlagajo pospešeno dokončno izgradnjo ciglarskega naselja na Melincih, 
da bo končno zaživelo. Vsled vsega navedenega krajani Melinec res pričakujejo, da bodo ti njihovi 
predlogi v letu 2012 res dokončno upoštevani, da se bo zadeve končno uredilo in se že v naprej 
zahvaljujejo za vso podporo.  
 
Alojz Sraka daje proceduralno obrazlago 33. člena poslovnika, vendar ga župan želi spomniti in ga 
opozarja, zakaj mu ni dovolil nadaljevati razprave po preteku 7 minut. Sprašuje pa ga, če želi, da 
občinski svet sprejme sklep, da bo nadaljeval še z razpravo, vendar Alojz Sraka tega ne želi. 
 
Jožef Ferčak stvari iz prvega predloga proračuna iz prejšnje seje, ki nekako niso bile všečne in so sedaj v 
tem novem predlogu sedaj popravljene ne vidi zadržkov, da se proračuna v 1. branju sedaj ne bi 
sprejelo. Tudi predsedniki KS-ov (ostali), ki niso v občinskem svetu so ga prosili, da se sprejme sklep 
(kot se je na prejšnji seji) in ki se je tudi sedaj v predlogu upošteval, da se financiranje KS-ov vrne na 
raven kot je bila doslej. Sam bo ta sedaj usklajeni predlog proračuna v 1. branju podprl.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 156/V: 

1. Sprejme se Odlok o proračunu občine Beltinci za leto 2012 v prvem branju in gre v javno 
obravnavo, ki bo trajala do 20.01.2012. 

2. Občinski svet Občine Beltinci sprejme predlagani letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2012, skupaj s pripombami 
in predlogi, ki se upoštevajo pri drugi obravnavi Odloka o proračunu Občine Beltinci za 
leto 2012.  

 
Ker je bil s tem dnevni red 2. izredne seje izčrpan, je župan dr. Matej Gomboši sejo zaključil ob  17.30 
uri. 
 
Magnetogramski trak posnetka te seje se hrani v Arhivu Občine Beltinci. 
 
 
Zapisala:         Župan: 
Lilijana ŽIŽEK         dr. Matej GOMBOŠI 
 


