OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

Datum: 12.04.2017
ZAPISNIK 15. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI
ki je bila izvedena dne 12.04.2017 ob 18:00 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska
ulica 2, v Beltincih.
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE:
 Marko Virag – predsednik
 Igor Adžič – član
 Boštjan Zver-član
 Jožica Jakob-članica
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE:
 Darja Majcen– članica
OSTALI PRISOTNI:
 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II
Predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku
seje pozdravil navzoče člane komisije in ugotovil, da so na seji prisotni štirje člani komisije
ter da je le-ta sklepčna in se lahko nadaljuje z delom.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne člane seznanil s predlaganim dnevnim redom in
ga dal v razpravo. Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je predsedujoči predlagal
v sprejem sledeči dnevni red;
SKLEP ŠT. 74/2017
Sprejme se predlagani dnevni red;
1. Ugotovitev navzočnosti.
2. Sprejem zapisnika 14. redne seje komisije.
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Beltinci.
4. Pobude in vprašanja.
Sklep št. 74/2017 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)

Stran 1

AD/1
Člani komisije so v nadaljevanju, v zvezi z navzočnostjo članov, soglasno sprejeli naslednji
ugotovitveni sklep;
SKLEP ŠT. 75/2017
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci
sklepčna, saj so na seji komisije prisotni štirje člani komisije.
Sklep št. 75/2017 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/2
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 14. redne seje komisije z
dne 13.03.2017. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsedujoči
predlagal v sprejem sledeči sklep;
SKLEP ŠT. 76/2017
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 14.
redne seje komisije z dne 13.03.2017.
Sklep št. 76/2017 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Beltinci je
uvodoma na kratko predstavila predsednica Komisije za priznanja in nagrade Občine
Beltinci g. Regina Ozmec in opisala razloge, ki narekujejo sprejem sprememb in
dopolnitev Odloka o priznanjih Občine Beltinci.
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Beltinci so člani komisije ugotovili, da ima
predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in
drugimi veljavnimi akti občine, pri čemer pa je predsednik komisije izpostavil, da je
potrebno dopolniti obrazložitev odloka na način, da bo razvidno, da upoštevaje dejstvo, da
je bil naziv častni občan Občine Beltinci nazadnje podeljen v letu 2016, v mandatnem
obdobju Občinskega sveta Občine Beltinci 2014-2018 ne bo ponovno razpisan in
podeljen. Član komisije Igor Adžič pa je predlagal, da se besedilo sprememb in dopolnitev
odloka dopolni z besedo »lahko« in se na ta način omogoči, da se v primeru, če ne bo
izkazana potreba, naziv častni občan ne podeli. Po končani razpravi so člani komisije
sprejeli naslednji;

Stran 2

SKLEP ŠT. 77/2017
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme Odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Beltinci, pri čemer se v 1.
členu predlaganega odloka, pred besedo »podeli« doda beseda »lahko«, da bo torej po
novem glasilo »lahko podeli.
Sklep št. 77/2017 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/4
Pod 4. točko dnevnega reda člani komisije niso podali nobenih pobud in vprašanj, zato je
predsednik komisije sejo ob 18:30 uri zaključil.

Zapisala:
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II

Predsednik komisije:
Marko Virag
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