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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
ki je bila izvedena dne 11.02.2020 ob 19.00 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: 

 Laura Zadravec– predsednica, 
 Jožef  Erjavec– član, 
 Venčeslav Smodiš– član, 
 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 je na seji 
prisotnih vseh pet članov komisije ter, da je le-ta sklepčna in se lahko nemoteno nadaljuje 
z delom. 
 
V nadaljevanju seje je predsedujoča prisotne člane seznanila s predlaganim dnevnim 
redom ter ga predala v razpravo in ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je 
predsedujoča predlagala v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP ŠT. 19/2020  
 
Sprejme se sledeči dnevni red; 

1. Sprejem zapisnika 5. redne seje komisije. 
2. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci 

– druga obravnava. 
3. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini 
Beltinci – prva obravnava. 

4. Predlog Pravilnika o obremenjevanju zemljišč v lasti Občine Beltinci s stvarnimi 
pravicami – ena obravnava. 

5. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 19/2020 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 

http://www.beltinci.si/
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AD/1 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju seje dala v razpravo zapisnik 5. redne seje 
Statutarno pravne komisije z dne 05.11.2019 in ker na sam zapisnik člani komisije niso 
imeli pripomb, je predsedujoča predlagala  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 20/2020 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 5. 
redne seje komisije z dne 05.11.2019. 
 
Sklep št. 20/2020 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Obrazložitev  predloga Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci za drugo obravnavo, je po predaji besede s strani predsednice komisije, podala 
uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak, ki je povzela pripombe podane v okviru 
javne obravnave in člane komisije seznanila z opredelitvami do podanih pripomb. 

 

V okviru razprave, ki je sledila uvodni predstavitvi je predsednica komisije člane 
komisije seznanila, da se je tudi na Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti odprla razprava na temo visokega števila članov sveta zavoda, predvsem 
glede zastopanosti delavcev, z ozirom na majhno število zaposlenih v zavodu. V razpravo 
so se vključili še preostali člani komisije in povzeli, da je struktura primerna, saj 
ustanoviteljica mora imeti večino v svetu zavoda. 

 

V nadaljevanju seje je član komisije Venčeslav Smodiš izrazil stališče, da kljub 
opredelitvam še vedno vztraja pri svojih pripombah, ki se nanašajo na; 

 pravne podlage na katerih mora temeljiti predmetni akt, saj jih je po njegovem 
mnenju  več kot jih je navedenih v prejetem gradivu, tako je potrebno po 
njegovem mnenju med drugim upoštevati tudi Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo ter Zakon o turizmu ipd.; 

 to, da se preveč stvari prepušča v ureditve s statutom zavoda (žig zavoda, 
notranje organizacijske enote ipd.); 

 da je v predlaganem osnutku odloka potrebno natančno povzeti dejavnosti, 
katere zavod mora izvajati in ne samo navesti standardne klasifikacije dejavnosti 
zavoda; 

 prav tako je še vedno mnenja, da je povečanje števila članov sveta zavoda iz 
obstoječih 7 na 11 preveč in da bi ustanoviteljica lahko imela  manj 
predstavnikov; 

 prav tako vztraja pri pripombi, da se direktorja imenuje za štiri in ne za pet let 
kot je to bilo do sedaj; 
 

Vsled navedenim pripombam je član komisije Venčeslav Smodiš člane seznanil, da se bo 
pri tej točki dnevnega reda vzdržal glasovanja. 
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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.  21/2020 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki v drugi obravnavi. 
 
Sklep št. 21/2020 je bil sprejet (5 PRISOTNIH; 4 ZA  1 VZDRŽAN) 
  
 
AD /3 
 
Obrazložitev predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse 
za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini 
Beltinci za prvo obravnavo, je po predaji besede s strani predsednice komisije, podala 
uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak, ki je na kratko povzela razloge, ki 
narekujejo sprejem predlaganega odloka in cilje, ki se s tem zasledujejo. 

 
Po uvodni predstavitvi je predsednica odprla razpravo v okviru katere je bil izražen 
pomislek okrog nesprejetega OPN-ja, zaradi česar je bilo članom komisije predstavljeno 
katere ukrepe je moč izvesti kljub nesprejetemu OPN-ju in katerih ne. Člani komisije pa 
so v okviru razprave še posebej izpostavili nujnost pospešitve postopkov sprejemanja 
OPN-ja Občine Beltinci. 
 
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. 22/2020 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci predlaga Občinskemu 
svetu Občine Beltinci, da sprejeme predlagani Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Občini Beltinci v predlagani obliki in vsebin  v prvi 
obravnavi. 
 
Sklep št. 22/2020 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 
 
AD /4 
 
V nadaljevanju seje je uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak članom komisije  
predstavila še predlog Pravilnika o obremenjevanju zemljišč v lasti Občine Beltinci s 
stvarnimi pravicami in povzela zakaj se sprejem tega pravilnika sploh predlaga. 
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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. 23/2020 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci predlaga Občinskemu 
svetu Občine Beltinci, da sprejeme predlagani Pravilnik o obremenjevanju zemljišč 
v lasti Občine Beltinci s stvarnimi pravicami v eni obravnavi. 
 
Sklep št. 23/2020 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 
 
 
AD/5 
 
Ker člani komisije pod točko pobude in vprašanja niso podali nobenih dodatnih pobud in 
vprašanj, se je predsednica komisije vsem članom zahvalila za tvorno sodelovanje in nato 
sejo ob 20.20 uri zaključila.  
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednica komisije: 
višja svetovalka I                                                        
Tatjana Trstenjak                                                                                        Laura Zadravec 
 

 

 

 

 

 

 


