
1 

 

 
 
                                                                                                     
              OBČINA BELTINCI 
Mladinska 2, 9231 Beltinci                                          Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70 
OBČINSKI SVET                                                                                e-pošta: obcina@beltinci.si 

http://www.beltinci.si                                                                    
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA                                                             
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI                                                                                                                             
 
 
Datum: 10.12.2015 
 
 

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
 

 
ki je bila izvedena dne 10.12.2015 ob 18:00 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE : 

• Marko Virag – predsednik, 
• Darja Majcen– članica, 
• Jožica Jakob-članica,  
• Igor Adžič – član,  
• Boštjan Zver-član. 

 
 
OSTALI PRISOTNI:  

• Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II 
 

 
Predsednik Statutarno pravne komisije Marko Virag je prisotne člane uvodoma seznanil, 
da na podlagi zaprosila, podanega s strani župana in občinske uprave,  zaradi vabljenih 
gostov predlaga, da se na skupni seji Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe Občinskega sveta Občine Beltinci in Statutarno pravna komisije 
Občinskega sveta Občine Beltinci najprej izvede obravnava 5. točke predlaganega 
dnevnega reda, in sicer Predloga Sklepa o prenosu izvajanja gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, na skupno Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B  
d.o.o., v nadaljevanju pa se na ločenih sejah obravnavajo še preostale točke dnevnega reda, 
ki se ustrezno preštevilčijo. Zaradi navedenega je predsednik predlagal spremembo 
dnevnega reda in ga dal v razpravo. Ker na spremenjeni dnevni red ni bilo pripomb, je 
predsedujoči predlagal sprejem dnevnega reda. 
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SKLEP ŠT. 27/2015  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Sprejem zapisnika 4. redne seje komisije. 
3. Predlog Sklepa o prenosu izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 

Pomurja – Sistem B, na skupno Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B  d.o.o., 
4. Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci, 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku 

dodeljevanja koncesije na področju javne službe socialne pomoči – pomoč družini 
na domu na območju Občine Beltinci, 

6. Pobude in vprašanja. 
 
Sklep št. 27/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
 
AD/1 
 
Člani komisije so v nadaljevanju, v zvezi z navzočnostjo  članov komisije, soglasno  sprejeli  
naslednji ugotovitveni sklep; 
 
SKLEP ŠT. 28/2015 
 
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci 
sklepčna, saj so na seji  komisije prisotni  vsi člani komisije. 
 
Sklep št. 28/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
 
AD/2 
 
Predsedujoči komisije je  nato dal v razpravo zapisnik 4. seje komisije z dne 18.11.2015. 
Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsedujoči predlagal sprejem 
zapisnika 4. redne seje komisije.  
 
SKLEP  ŠT. 29/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 4. 
redne seje komisije z dne 18.11.2015. 
 
Sklep št. 29/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
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AD/3 
 
Predlog Sklepa o prenosu izvajanja gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Pomurja 
– Sistem B, na skupno Javno podjetje VODOVOD SISTEMA B  d.o.o. je uvodoma predstavil 
župan, nakar je predal besedo zunanji pravni svetovalki Jani Habjan Piletič, ki je podrobno 
predstavila, kjer so pomanjkljivosti predlagane pogodbe o prenosu infrastrukture v najem 
in predlagala, da je pred sprejemom sklepa o prenosu izvajanja gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, potrebno doreči in dodelati vsebino pogodbe o 
prenosu infrastrukture v najem. Svoje stališče do prenos izvajanja gospodarske javne 
službe in upravljanja sistema na Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o. je na seji 
predstavil tudi direktor javnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.. 
 
Po končani razpravi v kateri sta svoje pomisleke in pripombe izrazila tudi predsednik 
komisije in član komisije Igor Adžič so člani komisije sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT.  30/2015 
 
Statutarno pravna  komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da ne sprejme Sklepa o prenosu izvajanja gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem B, na skupno Javno podjetje VODOVOD 
SISTEMA B  d.o.o.. 
 
Sklep št. 30/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
AD/4 
 
V zvezi s predlogom Odloka o denarni socialni pomoči Občine Beltinci za drugo obravnavo 
je predsednik komisije prisotne člane seznanil, da na odlok sprejet v prvi obravnavi ni bilo 
podanih amandmajev pri čemer pa je bilo besedilo odloka za drugo obravnavo nekoliko 
dopolnjeno in spremenjeno s strani predlagatelja. Člane komisije je nekoliko zmotila 
obrazložitev, kjer je navedeno, da je spremembe, ki so bile vključeno v končno besedilo 
odloka predlagal Center za socialno delo, kot izvajalec storitev.  Člani komisije so 
predlagali, da se sama obrazložitev odloka ustrezno spremeni in da se kot predlagatelj 
sprememb in dopolnitev ne navaja Centra za socialno delo. 
 
Člani komisije sicer na določila Odloka o denarni socialni pomoči Občine Beltinci za drugo 
obravnavo niso imeli dodatnih pripomb in so hkrati ugotovili, da ima predlagani akt  
predpisano obliko in vsebino ter, da ni v  neskladju z zakonom ter drugimi veljavnimi 
predpisi občine. 
 
Po razpravi so člani  komisije sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT. 31/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci v predlagani 
vsebini in obliki, v drugi obravnavi. 
 
Sklep št. 31/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
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AD/5  
 
Predsednik komisije je člane seznanil, da tudi na predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku dodeljevanja koncesije na področju 
javne službe socialne pomoči – pomoč družini na domu na območju občine Beltinci, po 
sprejemu v prvi obravnavi, ni bilo podanih pripomb. 
 
V razpravi so člani komisije ugotovili, da ima  predlagani akt predpisano obliko in vsebino 
in da ni v  neskladju z zakonom ter drugimi veljavnimi predpisi občine. 
 
Po končani razpravi so člani komisije sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT. 32/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, 
pogojih in postopku dodeljevanja koncesije na področju javne službe socialne 
pomoči – pomoč družini na domu na območju občine Beltinci v predlagani vsebini 
in obliki, v drugi obravnavi. 
 
Sklep št. 32/2015 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/6 
 
Pod 6. točko dnevnega reda člani komisije niso podali nobenih pobud in vprašanj, zato je 
predsednik sejo ob 19:45 uri zaključil. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije: 
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II                                                    Marko Virag  
             
 


