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

 
 
ki je bila izvedena dne 13.10.2015 ob 18.30 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2 v Beltincih. 
 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE : 

 Marko Virag – predsednik, 
 Igor Adžič – član,  
 Darja Majcen– članica, 

 
 
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE  

 Jožica Jakob-članica,  
 Boštjan Zver-član. 

 
 
OSTALI PRISOTNI:  

 Milan Kerman –župan, 
 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II 

 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci (v nadaljevanju: 
komisija) je prisotne člane uvodoma seznanil, da sta svojo odsotnost opravičila dva člana 
komisije, in sicer Jožica Jakob in Boštjan Zver. V nadaljevanju je predsednik prisotne člane 
seznanil, da komisija uvodoma ni bila sklepčna, saj sta bila na seji prisotna zgolj dva člana 
komisije in sicer predsednik Marko Virag in član Igor Adžič. Ker se je seje ob predvideni 
uri udeležila tudi vabljena gostja Neža Vodušek, pripravljavka sprememb in dopolnitev 
statuta in poslovnika, je le-ta prisotnima članoma komisije podrobno predstavila vsebino 
sprememb in dopolnitev. Ob 18:30 uri se je seje naknadno udeležila članica Darja Majcen, 
nakar je predsednik komisije ugotovil, da so na seji prisotni trije (3) člani komisije in da je 
komisija sklepčna ter da lahko začne z delom. 
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V nadaljevanju je predsednik komisije prisotne člane seznanil s predlaganim dnevnim 
redom in ga dal v razpravo. Ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je predsednik 
predlagal sprejem dnevnega reda. 
 
 
SKLEP ŠT. 9/2015  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Ugotovitev navzočnosti.  
2. Sprejem zapisnika 2. redne seje komisije.  
3. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci – 1. obravnava.  
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci- 1 

obravnava.  
5. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 

Občini Beltinci – 2. obravnava.  
6. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center.  
7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci.  
8. Pobude in vprašanja.  

 
Sklep št. 9/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
 
 
 
AD/1 
 
Člani komisije so v nadaljevanju v zvezi z navzočnostjo  članov komisije soglasno  sprejeli  
naslednji ugotovitveni sklep; 
 
SKLEP ŠT. 10/2015 
 
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci 
sklepčna, saj so na seji  komisije prisotni  trije (3) člani komisije. 
 
Sklep št. 10/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
 
 
 
AD/2 
 
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 2. seje komisije z dne 
08.06.2015. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsednik predlagal  
sprejem zapisnika 2. redne seje komisije.  
 
SKLEP  ŠT. 11/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 2. 
redne seje komisije z dne 08.06.2015. 
 
Sklep št. 11/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
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AD/3 
 
Predsednik komisije je prisotne seznanil, da je predlog sprememb in dopolnitev Statuta 
Občine Beltinci za prvo obravnavo podrobno predstavila pripravljavka predpisa Neža 
Vodušek in povzel bistvene spremembe in dopolnitve ter navedel razloge za potrebne 
spremembe in dopolnitve Statuta.  
 
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi sprememb in dopolnitev Statuta Občine Beltinci 
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. 12/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci v predloženi 
obliki in vsebini, v prvi obravnavi. 
 
Sklep št. 12/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
 
 
 
AD/4 
 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci za 1 obravnavo je 
prav tako povzel predsednik komisije, ki je tudi tokrat prisotne seznanil, da je vsebino 
predlaganega akta podrobno predstavila pripravljavka Neža Vodušek, ki je takrat prisotne 
člane tudi seznanila, da je na besedilo, ki je bilo posredovano članom komisije, imel dodatne 
pripombe župan in predlagala, da se te spremembe in dopolnitve vključijo v besedilo 
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci za 1. Obravnavo. 
 
Člani komisije na določila Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta niso imeli 
pripomb in so hkrati ugotovili, da ima tudi ta predlagani akt  predpisano obliko in vsebino 
in da ni v  neskladju z zakonom ter drugimi veljavnimi predpisi občine. 
 
Po razpravi so člani  komisije sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT. 13/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Beltinci v prvi obravnavi, z vključenimi dodatnimi pripombami župana. 
 
Sklep št. 13/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
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AD/5  
 
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
Občini Beltinci za drugo obravnavo je na kratko predstavil predsednik komisije, ki je 
preostale člane komisije tudi seznanil, da na predlagani odlok, po njegovem sprejetju v 
prvi obravnavi, ni bilo podanih nikakršnih pripomb oziroma amandmajev. Tudi člani 
komisije na predlagani Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v Občini Beltinci za drugo obravnavo niso imeli pripomb in so 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. 14/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v drugi 
obravnavi. 
 
Sklep št. 14/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
 
 
 
AD/6 
 
Potrebo po sprejetju Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center je 
na kratko predstavil župan Milan Kerman in člane seznanil, da je bil Romski zaposlitveni 
center ustanovljen, vendar pa dejansko nikoli ni deloval. 
 
Člani komisije na predlagani Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni 
center niso imeli pripomb in ugotovili, da ima tudi ta predlagani akt  predpisano obliko in 
vsebino in da ni v  neskladju z zakonom ter z drugimi veljavnimi predpisi občine. 
 
Po razpravi so člani  komisije  soglasno sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT. 15/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni 
center v predlagani vsebini in obliki. 
 
Sklep št. 15/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
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AD/7 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci je na kratko 
predstavila uslužbenka občine Tatjana Trstenjak, nakar je predsednik komisije predal 
besedo članu komisije Igorju Adžiču, kot predsedniku Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti Občinskega sveta Občine Beltinci, ki je ostale člane komisije 
seznanil, da na odboru za negospodarstvo ni bilo podanih pripomb na predlog  Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci. 
 
Člani komisije prav tako na predlagani Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o štipendiranju v Občini Beltinci niso imeli pripomb in ugotovili, da ima tudi ta akt  
predpisano obliko in vsebino in da ni v  neskladju z zakonom in z drugimi veljavnimi 
predpisi občine. 
 
Po razpravi so člani  komisije sprejeli naslednji; 
 
SKLEP  ŠT. 16/2015 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu 
predlaga, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
štipendiranju v občini Beltinci v predlagani vsebini in obliki. 
 
Sklep št. 16/2015 je bil soglasno sprejet (3 prisotni; 3 ZA) 
 
 
AD/8 
 
Pod 8. točko dnevnega reda člani komisije niso postavili nobenih pobud in vprašanj, zato 
je predsednik sejo ob 19:30 uri zaključil. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije 
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II                                                    Marko Virag  
             


