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Datum: 14.06.2016 
 
 

ZAPISNIK 9. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
 
ki je bila izvedena dne 14.06.2016 ob 18:30 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE : 

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

 
OSTALI PRISOTNI:  

 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II 
 

Predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku 
seje pozdravil navzoče člane komisije in  ugotovil, da je prisotnih vseh pet članov komisije 
in je torej zagotovljena sklepčnost ter se lahko nadaljuje z delom. 
 
V nadaljevanju seje 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 sklep; 
 
SKLEP ŠT. 49/2016  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Sprejem zapisnika 8. redne seje komisije. 
3. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi KOMUNE, javnega komunalnega 

podjetja Beltinci d.o.o. – prva obravnava. 
4. Obravnava in sprejem Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja 

naselja Dokležovje –ena obravnava. 
5. Pobude in vprašanja. 

 
Sklep št. 49/2016 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 

http://www.beltinci.si/
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AD/1 
 
Člani komisije so v nadaljevanju, v zvezi z navzočnostjo članov, soglasno sprejeli  naslednji 
ugotovitveni sklep; 
 
SKLEP ŠT. 50/2016 
 
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci 
sklepčna, saj so na seji prisotni vsi člani komisije. 
 
Sklep št. 50/2016 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 8. redne seje Statutarno 
pravne komisije z dne 04.05.2016. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je 
predsedujoči predlagal  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 51/2016 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 8. 
redne seje komisije z dne 04.05.2016. 
 
Sklep št. 51/2016 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/3 
 
Predlog Odloka o ustanovitvi KOMUNE, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. je 
uvodoma predstavila uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak in člane komisije 
seznanila s samo vsebino predlaganega odloka, z bistvenimi spremembami obstoječe 
ureditve in stališči Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občinskega sveta 
Občine Beltinci kot matičnega delovnega telesa.  
 
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi so člani komisije podali sledeče pripombe na 
predlagani akt; 

 v Odlok o ustanovitvi KOMUNE, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. je 
potrebno vnesti določilo glede imenovanja v.d. direktorja, ki se lahko brez 
javnega razpisa imenuje do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za 1 
leto, 

 32. člen  predlaganega odloka se spremeni  na način, da bo glasil; Občinski svet 
ustanoviteljice odpokliče sedanje člane nadzornega sveta in v roku 90 dni od 
uveljavitve tega odloka imenuje nove člane nadzornega sveta, v skladu z določili 
tega odloka, in sicer za obdobje do izteka mandata Občinskega sveta 2014-2018 
oziroma do imenovanja novih članov nadzornega sveta s strani novega 
občinskega sveta v mandatu 2018-2022.  
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V nadaljevanju 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, zato so po 
končani razpravi sprejeli naslednji sklep; 
 
SKLEP  ŠT.  52/2016 
 
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme 
Odlok o ustanovitvi KOMUNE, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o. v 
predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi, pri čemer pa je pri pripravi predloga 
odloka za drugo obravnavo potrebno vključiti spremembe in dopolnitve, 
predlagane s strani Statutarno pravne komisije.  
 
Sklep št. 52/2016 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/4 
 
Vsebino Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje je 
na kratko predstavila uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak, ki je člane komisije 
seznanila, da Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami kot 
matično delovno telo, zaradi določenih razhajanj mnenj, še ni sprejel stališča glede 
sprejema Občinskega podrobnega načrta za del območja naselja Dokležovje, pri čemer pa 
je bil postopek priprave dotičnega akta izveden v skladu s Zakonom o prostorskem 
načrtovanju in so izpolnjeni pogoji za njegov sprejem. 
 
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi so člani komisije zavzeli stališče, da v samo 
vsebino Odloka o podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje ne 
bodo posegali, pri čemer pa so  upoštevaje dejstvo, da je akt pripravljen v skladu s 
področno zakonodajo in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti 
občine sprejeli sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 53/2016 
 
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme 
Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje v 
predlagani vsebini in obliki v eni obravnavi. 
 
Sklep št. 53/2016 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 sejo ob 19:45 uri zaključil. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije: 
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II                                                    Marko Virag  
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