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OBČINSKI SVET  
OBČINE BELTINCI 

 
ZAPISNIK 

1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,  
ki je bila 03.11.2010 ob 19.00 uri, 

v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 
 

 

PRISOTNI NOVOIZVOLJENI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: ADŽIČ Igor, BALAŽIC Marjan, 
ČINČ Roman, DUH Martin, FERČAK Jožef, FORJAN Alojz, dr. GOMBOŠI Matej, HORVAT 
Srečko, HORVAT Dušan HORVAT Alojz Ladislav, PERŠA Štefan, PETEK Slavko, RUŽIČ 
Jožef, SMODIŠ Marjan, SRAKA Alojz, VEREŠ Bojan, VIRAG Genovefa, ZAVEC Matej, ŽIŽEK 
Štefan. 
 
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: /. 
 
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik OVK, Karel Makovecki, direktor občinske uprave, 
Venčeslav Smodiš, poslovna sekretarka v občinski upravi, Lilijana Žižek. 
 
SEJO VODIL:  Alojz Ladislav Horvat, najstarejši novoizvoljeni svetnik OS (predsedujoči), v 
skladu z 9. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (poslovnik; Ur. list RS, št. 
63/2010). 
 
Predsedujoči je najprej pozdravil vse navzoče novoizvoljene članice in člane občinskega 
sveta, novoizvoljenega župana občine, člane občinske volilne komisije, predstavnike medijev 
in vse ostale navzoče na prvi konstitutivni seji občinskega sveta. Vsem izvoljenim  čestita k 
izvolitvi. Nato je prebral dnevni red konstitutivne seje, ki glasi: 1. Ugotovitev števila navzočih 
novoizvoljenih članov sveta, 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in 
volitev župana, 3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev 
izvolitve župana, 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta, 5. 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana, 6. Imenovanje komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

AD 1 - Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta 

 

 Predsedujoči, na podlagi potrdil o izvolitvi ugotovi, da so prisotni oz. navzoči vsi izvoljeni 
člani občinskega sveta. Na podlagi določil veljavnega Statuta Občine Beltinci ( Ur. list RS št. 
83/2009)  je svet sklepčen. 

Predsedujoči v nadaljevanju pove, da so navzoči tudi člani OVK v sosednjem prostoru in 
predsednik OVK, Karel Makovecki. 

 

AD 2 - Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana  

 

Predsedujoči pozove predsednika OVK, da predstavi poročilo o izidu volitev v Občinski svet  
Občine Beltinci in za župana občine. 

Predsednik OVK predstavi poročila o izidu volitev v Občinski svet  Občine Beltinci in za 
župana občine v ter poročilo o izidu volitev občinskega svetnika, predstavnika romske 
skupnosti. 

Prisotnim predsednik OVK pove tudi, da je komisija prejela pritožbo s strani kandidata za 
člana občinskega sveta mag. Andreja Kociper, Melinci 126a. Pritožba je neutemeljena, OVK 
je ravnala v skladu z volilno zakonodajo.  

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi, kot v nadaljevanju pojasni direktor 
občinske uprave, Venčeslav Smodiš, bi naj tričlanska komisija za potrditev mandatov 
pregledala pritožbo, vendar pa predsednik OVK vztraja, da se člani občinskega sveta morajo 
seznaniti z njeno vsebino, saj bo drugače težko zavzemati stališče o tem.  
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V razpravi o tem je sodeloval svetnik Štefan Žižek, ki predlaga, da naj pri naslednji točki, po 
sprejetju poročil, tričlanska komisija pritožbo pregleda, v pavzi naj jo svetniki tudi dobijo in 
potem se poda poročilo omenjene komisije. Prisotni so se strinjali s predlogom svetnika in so 
prešli na glasovanje o predlogu sklepa, ki ga je prisotnim prebral predsedujoči.  

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 

Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 

 

Sklep št.: 01/V: 

Občinski svet Občine  Beltinci se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije 
Občine Beltinci o izidu rednih volitev v Občinski svet Občine Beltinci in za župana 
občine, ki so bile dne 10.10.2010 in dne 24.10.2010. 

 

AD 3 - Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev 
izvolitve župana 

 

Predsedujoči, g. Horvat pove, da upoštevajoč dogovor predstavnikov kandidatnih list ( s 
sestanka z dne 28.10.2010) poda prisotnim predlog članov komisije za potrditev mandatov 
članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana v sestavi: Horvat Srečko,  Dokležovje 
Sončna ul. 8-predsednik, Balažic Marjan, Bratonci 114-član, Perša Štefan,Ižakovci 127-
član.   
Predsedujoči ugotavlja, da dodatnih predlogov ni in tudi ni razprave pri tej točki dnevnega 
reda, zato predlaga glasovanje. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 02/V: 

Občinski svet Občine Beltinci imenuje komisijo za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana, v naslednji sestavi:  

- Horvat Srečko,  Dokležovje Sončna ul. 8 - predsednik, 
- Balažic Marjan, Bratonci 114-član, 

       - Perša Štefan, Ižakovci 127 - član. 
 
 
Predsedujoči naznani, da se seja prekine za nedoločen čas ob 19.43 uri. Poziva komisijo za 
potrditev mandatov, da se sestane v sosednji sobi in pripravi poročilo. Komisija pregleda:  
poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in poročilo o izidu 
volitev za župana Občine Beltinci z dne 10.10. 2010 in z dne 24.10.2010,  predlaga 
občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list, poda predlog za potrditev mandatov članom Občinskega 
sveta Občine Beltinci, izvoljenim na lokalnih volitvah dne 10.10. 2010  in poda ugotovitev o 
izvolitvi župana Občine Beltinci na lokalnih volitvah dne 24.10.2010,  pripravi poročilo in 
predlaga  občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane  sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list. 
 
Seja se nadaljuje ob 20.35 uri z obravnavo naslednje točke dnevnega reda. 
 
AD 4 - Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
 

Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi 
župana člane občinskega sveta g. Horvat Srečko  seznani prisotne z ugotovitvami komisije - 
mandati  niso sporni.  
    
Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi 
župana Horvat Srečko, poda predlog  sklepa o potrditvi mandatov članom občinskega sveta 
in predlog sklepa da se pritožba mag. Andreja Kociper, Melinci 126a z dne 22.10.2010 
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vložena zoper sklep občinske volilne komisije Občine Beltinci št. 041-35/2010 z dne 
19.10.2010 zavrne kot neutemeljena. 

Razprave pred glasovanjem ni.  

Predsedujoči gospod Horvat po podaji poročila prebere predlagano besedilo  1. sklepa 
komisije za potrditev mandatov in sicer: Potrdijo se mandati članom občinskega sveta: 
ADŽIČ IGOR, roj. 13.08.1965, Cvetno naselje 4, Beltinci, BALAŽIC MARJAN, roj. 
28.09.1961, Bratonci 114, ČINČ ROMAN, roj. 24.10.1962, Travniška 16, Beltinci, DUH 
MARTIN, roj. 20.10.1953, Melinci 142, FERČAK JOŽEF, roj. 08.04.1955, Lipa 67/a, 
FORJAN ALOJZ, roj. 27.04.1956,Melinci 131, Dr. MATEJ GOMBOŠI, roj. 12.12.1975, 
Panonska 101, Beltinci, HORVAT SREČKO, roj. 10.10.1958, Sončna 8, Dokležovje, DUŠAN 
HORVAT, roj. 19.05.1974, Poljska pot 9/g, Beltinci, ALOJZ LADISLAV HORVAT, roj. 
12.06.1943 Cankarjeva 16, Beltinci, ŠTEFAN PERŠA, roj. 27.07.1946, Ižakovci 127, 
SLAVKO PETEK, roj. 20.06.1966, Gančani 10/a, JOŽEF RUŽIČ, roj. 08.02.1966, Panonska 
44, Beltinci, MARJAN SMODIŠ, roj. 20.09.1968, Melinci 15, ALOJZ SRAKA, roj. 22.08.1959, 
Lipovci 64, BOJAN VEREŠ, roj. 08.04.1981, Ižakovci 41/b, GENOVEFA VIRAG, roj. 
01.01.1953, Bratonci 39, MATEJ ZAVEC, roj. 12.09.1975, Gančani  153, ŠTEFAN ŽIŽEK, 
roj. 16.11.1965, Gančani 146. 
 

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta.  

Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 

SKLEP št. 03/V:  

Potrdijo se mandati članom Občinskega sveta Občine Beltinci: ADŽIČ IGOR, roj. 
13.08.1965, Cvetno naselje 4, Beltinci, BALAŽIC MARJAN, roj. 28.09.1961, Bratonci 
114, ČINČ ROMAN, roj. 24.10.1962, Travniška 16, Beltinci, DUH MARTIN, roj. 
20.10.1953, Melinci 142, FERČAK JOŽEF, roj. 08.04.1955, Lipa 67/a, FORJAN 
ALOJZ, roj. 27.04.1956,Melinci 131, Dr. MATEJ GOMBOŠI, roj. 12.12.1975, Panonska 
101, Beltinci, HORVAT SREČKO, roj. 10.10.1958, Sončna 8, Dokležovje, DUŠAN 
HORVAT, roj. 19.05.1974, Poljska pot 9/g, Beltinci, ALOJZ LADISLAV HORVAT, roj. 
12.06.1943 Cankarjeva 16, Beltinci, ŠTEFAN PERŠA, roj. 27.07.1946, Ižakovci 127, 
SLAVKO PETEK, roj. 20.06.1966, Gančani 10/a, JOŽEF RUŽIČ, roj. 08.02.1966, 
Panonska 44, Beltinci, MARJAN SMODIŠ, roj. 20.09.1968, Melinci 15, ALOJZ SRAKA, 
roj. 22.08.1959, Lipovci 64, BOJAN VEREŠ, roj. 08.04.1981, Ižakovci 41/b, 
GENOVEFA VIRAG, roj. 01.01.1953, Bratonci 39, MATEJ ZAVEC, roj. 12.09.1975, 
Gančani  153, ŠTEFAN ŽIŽEK, roj. 16.11.1965, Gančani 146. 

 
Predsedujoči nato prebere predlagano besedilo  2. sklepa komisije za potrditev mandatov: 
Pritožba mag. Andreja Kociper, Melinci 126a z dne 22.10.2010 vložena zoper sklep občinske 
komisije Občine Beltinci št. 041-35/2010 z dne 19.10.2010 zavrne kot neutemeljena. 
 
Razprave pred glasovanje ni. 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
 
Sklep št. 04/V:  
Pritožba mag. Andreja Kociper, Melinci 126a z dne 22.10.2010 vložena zoper sklep 
občinske komisije Občine Beltinci št. 041-35/2010 z dne 19.10.2010 zavrne kot 
neutemeljena. 

 
AD 5 - Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

Pri tej točki predsedujoči, gospod Horvat pokliče predsednika komisije za potrditev 
mandatov, g. Srečka Horvata da poda poročilo in predlaga občinskemu svetu sprejetje 
sklepa o potrditvi mandata novoizvoljenemu županu Občine Beltinci. 

Pred samim glasovanjem, svetnik g. Igor Adžič pove, da se o mandatu župana ne glasuje, 
direktor občinske uprave, Venčeslav Smodiš pa mu odgovori, da občinski svet na podlagi 
veljavne zakonodaje ugotovitveni sklep mora sprejeti.  

Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 

Glasovanje: ZA: 19, PROTI: 0. 
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Sklep št. 05/V: 
Občinski svet Občine Beltinci je sprejel ugotovitveni sklep, da je na lokalnih volitvah 
dne 24.10.2010 bil izvoljen za župana Občine Beltinci v mandatnem obdobju 2010-
2014 dr. Matej Gomboši, stanujoči v Beltincih, Panonska 101, 9231 Beltinci. 
 

Predsedujoči pove, da bo pisni odpravek ugotovitvenega sklepa  poslan OVK (novi), katera je 
pristojna za izvedbo nadaljnjega postopka v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. 

 
Po sprejetju tega sklepa predsedujoči pokliče novoizvoljenega župana g. dr. Mateja Gomboši, 
da se izreče o tem, katero funkcijo želi prevzeti. Funkcija svetnika in funkcija župana 
namreč ni združljiva.  
 
Dr. Matej Gomboši preda odstopno izjavo z mesta člana Občinskega sveta Občine Beltinci in 
pove, da bo kot župan svojo funkcijo opravljal profesionalno.  
 
Razprave ni. Predlaga se sprejem ugotovitvenega sklepa.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 
0. 
 
Sklep št. 06/V: 
Dr. Mateju Gomboši, zaradi nezdružljivosti funkcij preneha mandat člana Občinskega 
sveta Občine Beltinci.  
 
Predsedujoči povabi novoizvoljenega župana, dr. Mateja Gomboši, da slovesno zapriseže in 
prevzame vodenje zadnje točke dnevnega reda.  
 
Župan dr. Matej Gomboši izjavi: »Slovesno prisegam, da bom dolžnosti župana opravljal 

vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije, zakone in druge predpise ter 
akte Občine Beltinci ter z vsemi močmi deloval v korist, blaginjo in razvoj Občine Beltinci 

ter njenih občank in občanov.« 
 
V nadaljevanju vse prisotne lepo pozdravi in se vsem zahvaljuje za podporo, čestita prav 
tako tudi članom Občinskega sveta Občine Beltinci na izvolitvi. Nadalje pove, da bodo sedaj 
nastopili kot enotna ekipa občine in to so že od začetka volilne kampanje to tudi pokazali – z 
korektnim dialogom so sposobni doseči marsikaj in ob tej priložnosti se tudi zahvaljuje vsem 
kandidatom za župana občine, saj so vodili korektno kampanjo. Želi si, da bi prehojeno pot 
nadaljevali kot ekipa. Ker bo opravljal funkcijo župana profesionalno, bodo vrata njegove 
pisarne vedno odprta, k njemu lahko pride vsakdo, vsakega bo vesel in vsakemu bo tudi 
prisluhnil. Preko enotnosti morajo vsi pokazati, da ideje realizirajo in kar si najbolj želi je to, 
da so ideje in predlogi podpisani z »Občina Beltinci«  in ne z imenom in priimkom ter 
nazivom strank – to vsem polaga na srce. V razvojnem koraku je občino potrebno pripeljati 
naprej, saj je to tudi odgovornost vseh do volivcev in občanov Občine Beltinci. Župan dr. 
Matej Gomboši se veseli sodelovanja z vsemi, vesel je tudi tega, da so bili prvi skupni koraki 
z doslednimi dogovori tudi že narejeni. Prav tako upa na časten, kulturen dialog vseh, na 
povezanost, ustvarjalno delo, negativnih dogodkov čimmanj, da bodo tudi kolegi iz medijev 
poročali o dobrih rezultatih pozitivni klimi na občinskih sejah.  
 
 
AD 6 - Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da občinski svet ima med drugim tudi komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, katero sprejme na konstitutivni seji ali na prvi 
naslednji seji. Bila je opravljena koordinacija oz. usklajevanje med strankami tudi na to 
temo dne 28.10.2010 in v komisijo se predlaga:  Matej, Gančani 153, predsednik? (SDS), 
Horvat, Srečko, Sončna ul. 8, Dokležovje član (LDS), Perša Štefan, Ižakovci 127 (N.Si.), član,  
Sraka Alojz, Lipovci 64 (ZKO), član, Petek Slavko, Gančani 10/a, član (SD). 
 
Razprave o tem predlogu ni, zato župan predlaga glasovanje.  
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0. 



 5 

 
Sklep št. 07/V: 
Občinski svet Občine Beltinci imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v sestavi: 

1. Matej Zavec, Gančani 153 –  predsednik 
2. Srečko Horvat, Sončna ul. 8, Dokležovje - član 
3. Štefan Perša, Ižakovci 127 - član 
4. Alojz  Sraka, Lipovci 64 -  član 
5. Slavko Petek, Gančani 10/a – član. 
 

 
V nadaljevanju župan dr. Matej Gomboši seznanja vse novoizvoljene člane komisije, da bo 
komisija sprožila postopek – poslala poziv za kandidate – člane delovnih teles občinskega 
sveta in katerim mandat je potekel s to konstitutivno sejo občinskega sveta. 
 
 
Ob koncu te točke župan dr. Matej Gomboši pove, da je s tem dnevni red 1. konstitutivne 
seje Občinskega sveta Občine Beltinci izčrpan, seja se zaključi ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala:        Župan: 
Lilijana ŽIŽEK        dr. Matej Gomboši 


