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OBČINSKI SVET 
OBČINE BELTINCI 
 

ZAPISNIK  
NADALJEVANJA 5. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, 

ki je bila 26.02.2014 ob 18.00 uri v prostorih Občine Beltinci,  
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci 

 
 
PRISOTNI:  Igor ADŽIČ, Marjan BALAŽIC,  Martin DUH, Jožef FERČAK,  
  Alojz FORJAN, Dušan, HORVAT, 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: / 
 
PRISOTNI  
OSTALI  Venčeslav SMODIŠ-direktor občinske uprave, Štefan ČINČ-računovodja v občinski 
VABLJENI: upravi. 
 
SEJO VODIL: dr. Matej GOMBOŠI, župan Občine Beltinci. 
 
Župan dr. Matej Gomboši je pozdravil vse prisotne. Pove, ker Občinski svet Občine Beltinci na  5. 
Izredni seji, ki je bila dne 11.02.2014 ni glasoval o popravljenem predlogu Odloka o proračunu Občine 
Beltinci za leto 2014-1. obravnava, ker je pred glasovanjem sejo zapustilo 11 svetnikov in tako ni bilo 
mogoče poslati predloga v javno razpravo, smo pogledali možnosti, kako peljati zadevo naprej. 
Ugotovitev statutarno pravne komisije je bila, da je 5. izredna seja prekinjena in tako nocoj nadaljujemo 
tam, kjer smo zadnjič ostali. Splošna razprava je bila zaključena, sedaj sledi del, ki se tiče glasovanja. 
Med tem časom je bil opravljen tudi konstruktiven in uspešen sestanek s predsedniki krajevnih 
skupnosti glede financiranja, ki bo v danih okvirih dosti bolj tekoče, da bo krajevnim skupnostim čim 
lažje delati naprej, vendar pa je seveda pogoj sprejeti proračun. Z naše strani bo predlagan drugačen 
sklep oz. preoblikovan, da bomo ta popravljen predlog proračuna poslali v javno razpravo. Vsi iznešeni 
predlogi, pobude, mnenja in stališča članov občinskega sveta iz 28. redne, 5. izredne in nocojšnjega 
nadaljevanja 5. izredne seje, bodo poslana skupaj s predlogom v nadaljnjo razpravo na delovna telesa – 
odbore.  Javna razprava bo trajala do 14. marca 2014.  
 
Svetnik Igor Adžič ima proceduralno pripombo in zato prosi za besedo. Kot predsednik statutarno 
pravne komisije obvešča prisotne, da se je komisija sestala na svoji seji dne 21.02.2014 ob 16.00 uri, 
kar je bilo predhodno z županom usklajeno. Komisija je ugotovila, da je župan na 5. Izredni seji dne 
11.02.2014 po odhodu dvanajstih svetnikov s seje, sejo prekinil in zaklljučil ter preostanku sedem 
svetnikov in medijem predstavil sklep, da v skladu z 87. Člelnom Poslovnka OS pošilja osnutek 
proračuna za leto 2014 v javno razpravo. Komisija ugotavlja, da je župan ravnal v nasprotju z 3.alinejo 
36.člena Poslovnika OS, saj mora predsedujoči, kar je bil v tem primeru župan, sejo prekiniti in končati 
brez nadaljnjih sklepov. Župan ni imel pristojnosti psolati osnutek proračuna v javno razpravo, saj o 
njem ni odločal občinski svet. To kot ugotavljamo tudi ni storil, se pravi da je ravnal zakonito. Prav tako 
je v postopku župan ugotovil, da datum 28.februar 2014 za javno razpravo več ne more biti tisti 
pravilen, zato se oblikuje novi datum, glede na današnjo sejo, rok kot je že povedal v uvodu – 14. marec 
2014 je skladen z zakonom.  Vsak ima danes pravico obrazložiti svoj glas in podati morebitno 
spremembo sklepa oz. popravka predloga proračuna za leto 2014. Če pride do tega, se najprej glasuje o 
županovem predlogu in če je ta sprejeti se o nasprotnih predlogih ne glasuje. O predlogu proračuna – 
popravljenem kot je bil priložen današnjemu gradivu za nadaljevanje seje (tako je tolmačenje tudi službe 
vlade za lokalno samoupravo) glasuje OS brez razprave.  
 
Ko bo tekla javna razprava, doda župan se bo na delovnih telesih razpravljalo o vseh podanih predlogih 
in mnenjih, da se bo potem pripravil  predlog za drugo obravnavo.  
 
Svetnik Jože Ružič je povedal, da ne bo obrazlagal svojega glasu ampak bo predlagal spremenjeni sklep 
za sprejem v dobrobit občine in proračuna za 2014, ki nastaja. Dvanajst svetnikov s svojimi podpisi 
(Igor Adžič, marjan Smodiš, Perša Štefan, Jožef Ferčak, slavko Petek, Jože Ružič, Horvat Ladislav Alojz, 
Alojz Sraka, Gena virag, Roman Činč, Horvat Srečko, Forja Alojz) predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme sklep, da OS sprejme odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 v prvem branju, pod 
naslednjimi pogoji, ki se morajo upoštevati: 1. Financiranje KS (8. člen odloka) – trenutno ni ustavljen 
zakon o nepremičninah, v našem odloku pa je še vedno govora o pobranih nadomestilih za uporabo 
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stavbnega zemljišča. Tu je potrebno postavke pripraviti variantno za primer, da Zakon o nepremičninah 
ostane. Občinska uprava naj pripravi simulacijo odhodka zaradi davka na nepremičnine. 2. Pri 
podračunu KS se morajo prikazati zbrana sredstva za komunalni prispevek 2013 in planiranje za 2014 
ter njihova poraba glede na to, v katerem ožjem delu občine je bila pridobljena. KS se v letu 2014 
financirajo po dvanajstinah iz stabilnega virafinanciranja, t.j. iz odstopljenega dela dohodnine. Skupna 
vsota za delovanje posamezne KS se upošteva vso financiranje, vključno z NUSZ za lasnko leto s tem, da 
se postavke povečajo za 15 %. KS-om se povrnejo stroški financiranja srečanja s starejšimi krajani za 
leto 2014.  
 
Župan dr. Matej Gomboši svetnika Jožeta Ružiča prekine, saj po poslovniku OS, obrazložitev glasu traja 
le dve minuti.  
 
Svetnik Igor Adžič pove, da lahko občinski svet s sklepom svetniku podaljša razpravo, da bo lahko 
prebral predlog do konca. Vendar pa župan vztraja, da se je potrebno držati določil poslovnika-47. člen 
poslovnika govori o dolžini obrazložitve glasu svetnika. 
 
Nato preda Jože Ružič papir iz katerega je bral – predlog svetnikov kolegu Romanu Činču, ki nadaljuje z 
branjem in sicer: 3. Iz odloka o proračunu Občine Beltnci se v 16.členu črta določilo, da župan daje 
soglasje k pravnim poslom krajevnih skupnosti nad 5.000,00 evrov. 4. Tekoča proračunska rezerva 
(13.člen odloka) se oblikuje naječ v višini 10.000,00 evrov. 5. Med proračunskimi postavkami lahko 
župan prerazporedi 4 % oz. največ 4.000,00 evrov. Ostalo mora potrditi občinski svet.6. Pooblastilo 
županu pri spremembi vrednosti posameznega projekta v Načrtu razvojnih programov je največ 5 % 
ostalo potrdi Občinski svet. 7. Za leot 2014 se pri županu-podžupan zmanjša celotna postavka za 
76.000,00 evrov in sicer: stroški službenih potovanj za 1.000,00 evrov, reprezentanca za 3.000,00 
evrov, promocija in sponzorstva za 3.000,00 evrov, prireditve za 5.000,00 evrov in tekoča proračunska 
rezerva za 64.000,00 evrov. 
8. pri postavki občinska uprava se postavke zmanjšajo kot sledi: oglaševanje se zmanjša za 5.000,00 
evrov, drobno orodje in naprave/programska oprema se zmanjša za 2.000,00 evrov, nakup 
računalnikov se zmanjša za 10.000,00 evrov, časopisi in strokovne literature se zmanjšajo za 2.000,00 
evrov, telefon za 1.000,00 evrov, stroški službenih potovanj v državi za 1.000,00 evrov, tekoče 
vzdrževanje objektov (uprava) za 10.000,00 evrov, nakup drugih osnovnih sredstev za 3.000,00 evrov, 
javna razsvetljava za 10.000,00 evrov, dokonča se kolesarska steza in pločniki tako, da bodo povezani v 
celoti Bratonci, Lipovci in Gančani. Postavka se zviša za 150.000,00 evrov, investicijsko vzdrževanje cest 
za 10.000,00 evrov, prometna signalizacija za 15.000,00 evrov, projekti prometna infrastruktura za 
40.000,00 evrov, izloči se projekt ureditve centra Beltinec, zmanjšanje geodetskih storitev za 5.000,00 
evrov… 
 
Preda v branje predloge za dopolnitev po dveh minutah kolegu svetniku Srečku Horvatu, ki nadaljuje: ... 
prostorsko planiranje zmanjšati za 30.000,00 evrov, praznično urejanje naselij zmanjšati za 8.000,00 
evrov, inovativna trim steza z baliniščem-naj občinska uprava pride z realnim podatkom, nakup 
zemljišč se zmanjša za 100.000,00 evrov ter stroški projekttov za realizacijo za 20.000,00 evrov.  
Postavke v proračunu se povečajo in sicer: dodatnih 100.000,00 evrov za nabavo gasilskega vozila, 
cenotna kolesarska steza Gančani-Lipovci-Bratonci in pločniki v Lipovcih za 170.000,00 evrov, 
kolesarska steza Dokležovje-Bakovci in izgrandja otoka za umirjanje prometa iz smeri Bakovec, 
Bratonska turistična hišica v višini 40.000,00 evrov, socialno podjetništvo dodatnih 30.000,00 evrov, 
ureditev pločnika od kapele na Melincih do priljučitve na kolesarsko stezo, ureditev industrijske cone v 
Beltincih-postavke se poviša za 500.000,00 evrov, podaljšanje oz. dodatna izgradnja trim steze ob Doblu 
v smeri povezave na kolesarsko stezo Bratonci-Dokležovje, financiranje ZTK Beltinci ostane na enaki 
ravni kot leto prej, proraču nse sestavi brez zadolžitve.  
 
Svetnik Matej Zavec pove, da kolikor je bilo mogoče upoštevati predloge iz prve seje, proračun podpira 
ker je oblikovan podobno kot lani. Spomni prisotne, da so ga večina lansko leto pohvalili, proračun tako 
kot lani investicijsko, je pa znotraj postavka o zadolževanju kjer zadolževanje… 
 
Svetnik Ružič Jože se ne strinja s tem, da svetnik Matej Zavec razpravlja, saj meni, da bi moral samo 
obrazložiti svoj glas. Vsi naj se držijo ure in reda.  
 
Matej Zavec odgovori, da je povedal, da podpira sklep in predlog župana in sedaj bo nadaljeval da še 
pove, zakaj ga podpira. Glede projekta- trga Beltinci, ki je za večino svetnikov moteč v predlogu 
proračuna – župan je namreč  zakonsko zavezan za enakomeren razvoj občine, kar s tem proračunom 
namerava tudi udejanjiti. V proračun je uvrščenih veliko potreb iz vseh krajevnih skupnosti,   z 
zavrnitvjo ne bodo mogli tega uresničiti (našteje nekatere). Pred tremi leti je kot ravnatelj dal pobudo in 
je opozarjal na prometno varnost, da se na prostoru pred občinsko stavbo, cerkvijo in domom le-ta 
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uredi. Boji se, če se bo kaj zgodilo, kdo bo odgovarjal. 
 
Svetnik Alojz Sraka podaja obrazložitev svojega glasu – enako kot je naredil župan, tu ni mesto za 
grožnje, kot tudi poudarja, da ni problem proračuna samo projekt center Beltinci, daleč od tega, večji 
problem je kaj drugega, pa vendar o tem pozneje. Bo za ta dopolnilni predlog kot je pripravljen. Želi pa 
našteti določila zakonodaje, ki jih župan, občinska uprava in podžupan niso upoštevali pri pripravi 
proračuna. 18. člen zakona o javnih financah – jasno pravi, koga je potrebno obvestiti kakšen bo 
proračun in kakšna bodo njegova izhodišča (najmanj krajevne skupnosti, tudi javne zavode). Če bi z 
krajevnimi skupnostimi vse prej dorekli, do zapletov ne bi prišlo. Vsa dokazila ki jih je g. Adžič prikazal 
in vsa ostala pridobljene razlage so si svetniki iskali sami. Medtem ko se ni statutarne komisije 
kontaktiralo med 14.2.2014 in 21.02.2013, ki je edini organ, ki lahko odloča o proceduri-to pomeni, da 
so potem svetniki prišli naprej in predlagali sklic, da smo prišli do rešitve, ki jo danes želijo narediti. 
Desjtvo je, da so pristojnosti OS v tem da nadzira župana in obratno, zato niso na mestu nobene 
telefonske grožnje, abotno pa je, da društva v občini sofinancirana iz krajevnih skupnosti, ampak mi 
jemljemo KS-om in tako se jemlje tudi društvom, na občnih zborih pa se dela letos prvič propagando oz. 
reklamo za center Beltinci kar je zavajanje in zelo enostransko.  
 
Župan dr. Matej Gomboši doda, da je to navadna debela laž. Naj se vpraša predsednika statutarne 
komisije, kdo je zrihtal mnenje iz Ljubljane, kdo je koga kontaktiral, oba sta prej z predsednikom lepo 
povedala kako je tekla procedura.  
 
Sicer Alojz Sraka želi replicirati izjavo župana pa mu župan odgovori, da ne more pri obrazložitvi glasu 
replicirati. Alojz Sraka si dovoli kršiti poslovnik in pove, da je to mnenje paralelno uredila skupina 
svetnikov in  ga tudi naprej posredovala.  
 
Svetnik Slavko Petek nadaljuje tam, kjer je kolega svetnik Alojz Sraka. Mora citiranti 14. člen 
poslovnika, saj nikjer ne piše, da je svetnik odgovoren županu kot tudi ne more biti klican na 
odgovornost, še manj pa to velja za kak nadzorni odbor. Nadalje navaja 63.člen zakona o javnih 
financah, namreč če je bil meseca maja kupljen novi občiski avto, bi moral biti o tem obveščen občinski 
svet. Vsakih 6 mesecev bi moral župan dati poročilo o prerazporeditvi postavk 38. Člena drugi odstavek. 
Podobna zadeva je glede ureditve centra Beltinci, namreč ni bilo nobene komunikacije z Beltinčarji, 
poleg tega je del tega je prostor kjer je kapela sv. Antona v denacionalizacijskem postopku. Vse to kar je 
navedel je pomembno, saj bi se vsi morali držati navedb kot so v zakonu in ne le ko nam ustreza ter da 
ne govori o transparentnosti in o tem, da smo vsi funkcionarji v javnosti. Zato so pripravili predlog kot 
je bilo predstavljeno-zadolževanje ne podpirajo in ni potrebno, poveča se vlaganje v obrtno cono, 
dodatna sredstva za socialno podjetništvo, ohrani se postavka za gasilce, projekt center Beltinci v višini 
obsega se zamrzne, v celoti se zgradijo kolesarske steze da bodo vse vasi med seboj povezane, izgradi se 
steza Bakovci do k.o. Murska Sobota, sredstva za ZTK Beltinci ostanejo enaka kot lani, z rednim 
financiranjem KS-ov se zagotovi normalno delovanje KS-ov in društev in posredno tudi občini. Predlogi 
zmanjševanja določenih postavk so povezani tudi z možnostjo večje transparentnosti pri porabi 
sredstev.  
 
Župan dr. Matej Gomboši mu daje odgovor, da posegamo vedno le v tista zemljšča, v katera lahko 
posegamo, zato pa smo gradbeno dovoljenje dobili, ker ga drugače ne bi dobili.  
 
Svetnik Marjan Balažic pove, da bo glasoval za predlog proračuna predvsem iz razloga, saj se v prejšnjih 
mandatih, se je govorilo, da občinski svet in župan ni pripravil projektov, da občina nazaduje, sedaj jih 
imamo take, za katere obstaja verjetnost, da jih dobimo in opaža, da je večina  odločenih, da teh 
projektov ne želimo. Mogoče zaradi tega, ker se je zadnje čase dosti govorilo o centru Beltinci, prizna da 
je to napačna beseda za to, to je trg, Beltinci si to zaslužijo, saj imajo že dolgo trške pravice. Spomnimo 
se leta 1918, ko je bilo Prekmurje priključeno Sloveniji oz. takratni Jugoslaviji in to je bila zasluga naših 
takrat živečih rojakov, domoljubov (Klekla, Jeriča) nedvomno Pomurcev je bila večina iz sedanje naše 
občine, vprašajmo se, če smo v stanju da na ta prostor 20.000 evrov ni v stanju da prikliče na ta trg 
toliko ljudi, niti širša Slovenija ne. O tem se bomo pa nedvomno drugič pogovarjali, saj občinska uprava 
s strokovnimi službami in z županom na čelu bodo imele nalogo, da bomo zaščitili poleg Zvezde in bo o 
tem odločal občinski svet. 
 
 
Svetnica Gena Virag, pove, da je dosti govora o tem projektu – center Beltinci in o varnosti in kolikor je 
sama pogledala načrt, varnost ne bo nič večja. Izgleda kot da se ceste ne bo zaprlo za promet, misli, da 
bo promet še večji  ta ne bo nič manjša, ceste se ne bo zaprlo, ravno bo mogoče bo cesta šla in promet 
skozi in bo še večji. Povedati tudi, da se namerava odpreti bolj Gregorčičeva ulica za promet.  
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Župan dr. Matej Gomboši popravlja gospo Geno, da cesta sicer ostaja tu odprta, vendar pa se bo umiril 
promet z ustreznimi ukrepi na cestiščih – cesta ostaja odprta, se bo umiril z dvigom terena. Če 
Gregorčičeva ne ustreza pa se naj pojasni tamkaj živečim, da se obnove ne želi. Tam se vsako jutro dosti 
otrok giblje, ki gredo v šolo in si zaslužijo novo cesto, ki je uničena in pločnike. 
 
Svetnika Jožefa Ferčaka zanima ravno o tem in postavlja vprašanje, nekako ga moti dejstvo, saj je 
prepričan, da z kamionom proti Melincem skozi Gregorčičevo ulico (tam na ovinku) ne bo mogoče 
nikakor priti. Kot je namreč preveč top in on garantira, da to nikakor ne bo izvedljivo. Kar pa se tiče 
centra Beltinec misli, da nebi bilo treba toliko te vroče krvi in takih težkih diskusij, če bi se vse prej 
nastavilo, pravočasno če bi se usedli skupaj in našli pravo pot – to pa je tudi sodelovanje s krajani. 
Torej čimprej bo potrebno  to narediti da se bo potem lahko izvedel projekt kot je treba.  
 
Župan dr. Matej Gomboši pove, da je glede prometa na Gregorčičevi ulici je vse narejeno po predpisih in 
kot je treba. Ima občutek da eni mislijo, da bo ta ulica pomenila težko tranzitno pot tam skozi odprla, 
vendar temu ni tako-to ni namen ampak novi pločniki in da se cesta popravi. O trgu pa smo že toliko 
povedali, pa tudi je javno objavljeno. 
 
Svetnik Štefan Perša pove, da če je zadnjič zapustil sejo, bi danes povedal, da ne bo glasoval za ta 
predlog ampak za tega, kot so ga podpisali svetniki. Ne more mimo tega, ker od začetka mandata vedno 
predlagal in vedno bil za razvojne programe občine ali projekte, kjer se bo vračala dodana vrednost. Ker  
v NSI podpirajo razvoj drobnega gospodarstva, troši pa samo toliko kot si sposoben pripraviti in nič več, 
zato ni za zadolževanje, ker noče biti v naslednjem letu na tapeti, da je občino zadolžil, da svet  ki  bo v 
jesen izvoljen,  ne bo mogel uresničiti določenih projektov, ki bodo nujno potrebni. Tu je trdno 
prepričan, saj je vse ceste prehodil po občini in v vsaki KS je namreč več kot kilometer takih cest, ki so 
skoraj že v razsutem stanju in te se bodo morale v naslednjem mandatu urediti. 
 
Župan mu odgovoril, da smotoliko bolj veseli, da smo letos dobili  kar  2 mio evrov, da smo lahko kar 
nekaj cest lahko uredili. Glede zadolževanja pa je že prejšnjič povedal, da prejšnji mandat bil vzeti 
kredit za 2,5 mio, v tem mandatu pa smo se zadožili za nekje okrog 700,000 evrov in nič več.  
 
Po obrazložitvi glasov, je župan predlagal glasovanje. 
 
Prisotni so najprej glasovali o predlogu sklepa, ki ga predlaga sam skupaj z občinsko upravo in sicer 
»Občinski svet Občine Beltinci sprejme popravljen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 
2014 z vsemi prilogami ter mnenji, predlogi in stališči svetnikov iz splošne razprave. O predlogu se 
opravi javna razprava, ki bo trajala do 14.03.2014. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA:7, PROTI: 12. 
 
Sklep št. 362/V: 
Ne sprejme se sklep – Občinski svet Občine Beltinci sprejme porpavljeni predlog Odloka o 
proračunu Občine Beltinci za leto 2014  vsemi prilogami ter mnjeni, predlogi in stališči 
svetnikov iz splošne razprave. O predlogu se opravi javna razprava, ki bo trajala od 14.03.2014.  
 
Nato daje župan dr. Matej Gomboši na glasovanje predlog sklepa podpisanih 13-ih svetnikov (na treh 
straneh. 
 
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 19 članov občinskega sveta. 
Glasovanje: ZA: 12, PROTI: 6. 
 
Sklep št. 363/V: 
Občinski svet sprejme popravljen predlog Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2014 s 
prilogami in podpisanim predlogom svetnikov, podanim na današnji seji. O predlogu proračuna se 
opravi javna razprava, ki bo trajala do 14.03.2014. 
 
 
Župan dr. Matej Gomboši sejo zaključi ob 18.40 uri. 
 
 
 
Zapisala:           Župan: 
Lilijana BEŽAN         dr. Matej Gomboši 


