
 
 
                                                                                                     
              OBČINA BELTINCI 
Mladinska 2, 9231 Beltinci                                          Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70 
OBČINSKI SVET                                                                                    e-pošta: obcina@beltinci.si 
Statutarno pravna komisija                                                                        http://www.beltinci.si                                                                      
                                                                                                                                       
Datum: 12.07.2019 
 
 

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
 
ki je bila izvedena dne 12.07.2019 ob 18.00 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: 

 Laura Zadravec– predsednica, 
 Jožef  Erjavec– član, 
 Venčeslav Smodiš– član. 

 
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE 

 Jožef Ferčak – član, 
 Dejan Klemenčič- član. 

 
OSTALI PRISOTNI:  

 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka I. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku 
seje pozdravila navzoče člane komisije ter ostale prisotne in ugotovila, da so na seji 
prisotni trije člani komisije ter, da je le-ta sklepčna in se lahko nemoteno nadaljuje z delom. 
 
V nadaljevanju seje je predsedujoča prisotne člane seznanil s predlaganim dnevnim redom 
ter ga predala v razpravo in ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je predsedujoča 
predlagala v sprejem sledeči dnevni red; 
 
SKLEP ŠT. 8/2019  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Potrditev oz. sprejem zapisnika 2. redne seje komisije.  
2. Osnutek Statuta Občine Beltinci.  
3. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci.  
4. Pobude in vprašanja. 

 
Sklep št. 8/2019 je bil soglasno sprejet (3 PRISOTNI; 3 ZA) 
 
 

http://www.beltinci.si/


AD/1 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju dala v razpravo zapisnik 2. redne seje Statutarno 
pravne komisije z dne 29.05.2019. Član komisije Venčeslav Smodiš je podal pripombo na 
izveden sklic komisije in predlagal, da se naj v bodoče zapisniki pošiljajo preko 
elektronskih sporočil, skupaj z vabilom kot je to bilo do nedavnega. 
 
Na sam zapisnik nadaljnjih pripomb člani komisije niso imeli, zato je predsedujoča 
predlagala  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 9/2019 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 2. 
redne seje komisije z dne 29.05.2019. 
 
Sklep št. 9/2019 je bil soglasno sprejet (3 PRISOTNI; 3 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Obrazložitev osnutka Statuta Občine Beltinci, je po predaji besede s strani predsednice 
komisije, uvodoma podala javna uslužbenka Tatjana Trstenjak, ki je na kratko povzela 
novosti oziroma spremembe ter člane komisije seznanila z razlogi, ki narekujejo sprejem 
predlaganega akta.  

 
Predsednica komisije je nato odprla razpravo glede predlaganega osnutka Statuta Občine 
Beltinci, v okviru katere je član komisije Venčeslav Smodiš zastavil sledeča vprašanja 
oziroma podal sledeče pripombe; 

 Zanima ga koliko bo stala priprava Statuta Občine Beltinci in Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci s strani zunanjih pripravljavcev in ali so za ta 
namen zagotovljena sredstva v Proračunu Občine Beltinci? 

 Po sprejemu Statuta Občine Beltinci v prvi obravnavi se mora le-ta poslati v 30 
dnevno javno obravnavo, v okviru katere bodo člani občinskega sveta kot tudi 
preostala zainteresirana javnost, imeli na razpolago dovolj časa, da bodo lahko  
podrobneje proučili besedilo predlaganega statuta in tudi podali potrebne 
pripombe. 

 Po zaključku javne obravnave in pripravi besedila Statuta Občine Beltinci za 
drugo obravnavo se mora gradivo pravočasno posredovati v ponovno obravnavo 
Statutarno pravni komisiji, da bo imela le-ta dovolj časa za pregled in podajo 
morebitnih dodatnih pripomb. 

 Član komisije je v nadaljevanju zastavil tudi vprašanje glede pravne subjektivitete 
krajevnih skupnosti Občine Beltinci, saj v osnutku statuta ni navedeno, da gre za 
samostojne pravne osebe, kot je to bilo do sedaj in kateri cilj se zasleduje z 
zmanjšanjem števila članov krajevnih skupnosti. 

 Za zaključek pa je član komisije predlagal, da se s pripravljavci doreče možnost 
preoblikovanja nekaterih občasnih delovnih teles v stalna delovna telesa, ki bi 
bila potem tudi izrecno navedena v statutu, kot stalna delovna telesa.  



Po zaključku razprave 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.  10/2019 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Statut Občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi, nakar se le-
ta posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.  
 
Sklep št. 10/2019 je bil soglasno sprejet (3 PRISOTNI; 3 ZA) 
  
AD/3 
 
Obrazložitev osnutka Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci, je po predaji besede s 
strani predsednice komisije, podala javna uslužbenka Tatjana Trstenjak, ki je  na kratko 
povzela novosti in spremembe ter člane komisije seznanila z razlogi, ki narekujejo 
sprejem predlaganega akta.  

 
Predsednica komisije je nato odprla razpravo glede predlaganega osnutka Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Beltinci, v okviru katere je član komisije Venčeslav Smodiš 
podal sledeče pripombe oziroma predloge; 

 Po sprejemu Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci v prvi obravnavi se 
mora le-ta poslati v 30 dnevno javno obravnavo, v okviru katere bodo člani 
občinskega sveta kot tudi preostala zainteresirana javnost, imeli na razpolago 
dovolj časa, da bodo lahko  podrobneje proučili besedilo predlaganega poslovnika 
in tudi podali potrebne pripombe. 

 Po zaključku javne obravnave in pripravi besedila Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Beltinci za drugo obravnavo se mora gradivo pravočasno posredovati v 
ponovno obravnavo Statutarno pravni komisiji, da bo imela le-ta dovolj časa za 
pregled in podajo morebitnih dodatnih pripomb. 

 Glede samega besedila poslovnika pa je član komisije predlagal, da se naj pri 
dopisni seji posebej navede kakšna večina je potrebna za sprejemanje odločitev  
in da se na dopisno sejo naj ne uvrščajo pomembne zadeve. 

 Na koncu je član komisije podal tudi predlog, da se naj v bodoče s strani 
pripravljavcev, za potrebe obravnave in sprejemanja tako obsežnih aktov, 
pripravi primerjalni vsebinski pregled sprememb in dopolnitev. 
 

Po zaključku razprave 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.  11/2019 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci  v predlagani obliki in vsebini v prvi 
obravnavi, nakar se le-ta posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.  
 
Sklep št. 11/2019 je bil soglasno sprejet (3 PRISOTNI; 3 ZA) 



  
AD /4 
 
Pod četrto točko dnevnega reda je član komisije Venčeslav Smodiš izrazil potrebo po 
pripravi oziroma spremembi in dopolnitvah nekaterih občinskih predpisov kot npr. 

 Odloka o priznanjih, 
 Odloka o domski oskrbi, 
 manjkajočih aktov glede izvajanja GJS zbiranja določenih vrst komunalnih 

odpadkov itd… 
 
Preostali člani komisije niso podali nobenih dodatnih pobud in vprašanj, zato se je 
predsednica komisije vsem članom zahvalila za tvorno sodelovanje in nato sejo ob 19.30 
uri zaključila. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednica komisije: 
višja svetovalka I                                                        
Tatjana Trstenjak                                                                                        Laura Zadravec 
 

 

 

 


