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ZAPISNIK 16. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
ki je bila izvedena dne 22.05.2017 ob 19:00 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 
 Darja Majcen– članica 

 
OSTALI PRISOTNI:  

 predstavnica družbe Zeu d.o.o., Tadeja Madjar Stajnko 
 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II 

 
Predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku 
seje pozdravil navzoče člane komisije ter ostale prisotne in ugotovil, da so na seji prisotni 
vsi 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. 78/2017  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Sprejem zapisnika 15. redne seje komisije. 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 

naselje »Kmečka ulica 2» v Beltincih – ena obravnava.  

4. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
stanovanjsko naselje »Za ogradi« v severovzhodnem delu Beltincev.  

5. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 78/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
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AD/1 
 
Člani komisije so v nadaljevanju, v zvezi z navzočnostjo članov, soglasno  sprejeli  naslednji 
ugotovitveni sklep; 
 
SKLEP ŠT. 79/2017 
 
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci 
sklepčna, saj je na seji  komisije prisotnih vseh pet članov komisije. 
 
Sklep št. 79/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 15. redne seje komisije z 
dne 12.04.2017. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsedujoči 
predlagal  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 80/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 15. 
redne seje komisije z dne 12.04.2017. 
 
Sklep št. 80/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/3 
 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje 
»Kmečka ulica 2» v Beltincih je uvodoma na kratko predstavila pripravljavka akta iz 
družbe Zeu d.o.o., Tadeja Madjar Stajnko. 
 
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi predloga Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2» v Beltincih 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 in sprejeli sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT.  81/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje 
»Kmečka ulica 2» v Beltincih, v eni obravnavi. 
 
Sklep št. 81/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
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AD/4 
 
Obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 
naselje »Za ogradi« v severovzhodnem delu Beltincev je prav tako predstavila 
pripravljavka akta Tadeja Madjar Stajnko in člane komisije seznanila z razlogi, ki 
narekujejo sprejem predlagane razlage. 
 
Po predstavitvi gradiva je predsednik komisije predlog Obvezne razlage Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Za ogradi« dal v 
razpravo, v okviru  katere 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 in 
sprejeli sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT.  82/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko 
naselje »Za ogradi« v severovzhodnem delu Beltincev, v predlagani vsebini in obliki. 
 
Sklep št. 82/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/5 
 
Pod 5. točko dnevnega reda člani komisije niso podali nobenih pobud in vprašanj, zato je 
predsednik komisije sejo ob 19:45 uri zaključil. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije: 
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II                                                    Marko Virag  
             
 
 

 


