OBČINA BELTINCI
Mladinska 2, 9231 Beltinci
OBČINSKI SVET
Statutarno pravna komisija

Tel.:(02) 541-35-35 Fax: (02) 541-35-70
e-pošta: obcina@beltinci.si
http://www.beltinci.si

Datum: 24.02.2016
ZAPISNIK 6. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI

ki je bila izvedena dne 24.02.2016 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.
ODSOTNI ČLANI KOMISIJE:
 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 jih seznanil, da je svojo odsotnost opravičil član
Boštjan Zver ter nato ugotovil, da so prisotni štirje člani komisije, da je le-ta sklepčna in se
lahko nadaljuje z delom.

Stran 1

V nadaljevanju 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 dnevni red;
SKLEP ŠT. 33/2016
Sprejme se predlagani dnevni red;
1. Ugotovitev navzočnosti.
2. Sprejem zapisnika 5. redne seje komisije.
3. Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Beltinci.
4. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci –
2. obravnava.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
– 1. obravnava.
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v
občini Beltinci – ena obravnava.
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč
v lasti Občine Beltinci v najem/zakup – ena obravnava.
8. Pobude in vprašanja.
Sklep št. 33/2016 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/1
Člani komisije so v nadaljevanju, v zvezi z navzočnostjo
naslednji ugotovitveni sklep;

članov, soglasno

sprejeli

SKLEP ŠT. 34/2016
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci
sklepčna, saj so na seji komisije prisotni štirje člani komisije.
Sklep št. 34/2016 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/2
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 5. redne seje komisije z dne
10.12.2015. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsedujoči predlagal
v sprejem sledeči sklep;
SKLEP ŠT. 35/2016
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 5.
redne seje komisije z dne 10.12.2016.
Sklep št. 35/2016 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)

Stran 2

AD/3
Predlog Uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Beltinci je na kratko predstavila
uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak in člane komisije seznanila, da o čistopisu
na seji sveta ni razprave, temveč se o njem samo glasuje, pri čemer dodatne spremembe v
okviru čistopisa besedila statuta niso mogoče,
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi Uradnega prečiščenega besedila Statuta
Občine Beltinci 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.
Po končani razpravi so člani komisije sprejeli naslednji;
SKLEP ŠT. 36/2016
Statutarno pravna komisija predlaga Občinskemu svetu Občine Beltinci, da sprejme
Uradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki.
Sklep št. 36/2016 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)
AD/4
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci je v
nadaljevanju seje na kratko povzela uslužbenka občinske uprave Tatjana Trstenjak in
člane komisije seznanila z dodatnimi spremembami in dopolnitvami poslovnika, ki so bile
pripravljene na podlagi pripomb in predlogov podanih na politični koordinaciji
predstavnikov političnih strank zastopanih v Občinskem svetu Občine Beltinci.
Člani komisije na dopolnjen in spremenjen predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Beltinci niso imeli pripomb in so hkrati ugotovili, da ima tudi ta
predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in
drugimi veljavnimi akti občine.
Po končani razpravi so člani komisije sprejeli naslednji;
SKLEP ŠT. 37/2016
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu
predlaga, da sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Beltinci v predlagani vsebini in obliki, v drugi obravnavi.
Sklep št. 37/2016 je bil soglasno sprejet (4 prisotni; 4 ZA)

Stran 3

AD/5
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci za
prvo obravnavo je uvodoma podrobno predstavil član in predsednik Odbora za
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je preostale člane seznanil, da
so predmetni odlok obravnavali na združeni seji odbora za negospodarstvo in odbora za
gospodarstvo in sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo v sprejem Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci v prvi obravnavi.
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci 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.
Po končani razpravi so člani komisije sprejeli naslednji;
SKLEP ŠT. 38/2016
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu
predlaga, da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in
kulturo Beltinci v predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi.
Sklep št. 38/2016 je bil soglasno sprejet ( 4 prisotni; 4 ZA)
AD/6
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini
Beltinci je v nadaljevanju seje predstavila pripravljavka Tatjana Trstenjak, ki je člane
seznanila s spremembo 17. člena, ki je bila predlagana s strani odbora za gospodarstvo.
V razpravi, ki je sledila predstavitvi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v občini Beltinci člani komisije niso podali pripomb in so hkrati ugotovili, da
ima tudi ta predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo,
zakoni in drugimi veljavnimi akti občine.
Po razpravi so člani komisije sprejeli naslednji;
SKLEP ŠT. 39/2016
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci občinskemu svetu
predlaga, da sprejme Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v občini Beltinci v predlagani vsebini in obliki v eni obravnavi.
Sklep št. 39/2016 je bil sprejet (4 prisotnih; 4 ZA)

Stran 4

AD/7
Vsebino Predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju
zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/zakup je strnjeno povzela pripravljavka Tatjana
Trstenjak in člane komisije seznanila, da je pravilnik obravnaval tudi prostorski odbor,
ki je predlagal spremembo cenika za nekmetijsko rabo zemljišč.
V razpravi, ki je sledila predstavitvi Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci
v najem/zakup člani komisije niso podali pripomb in so hkrati ugotovili, da ima
predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in
drugimi veljavnimi akti občine.
Po končani razpravi so člani komisije sprejeli naslednji;
SKLEP ŠT. 40/2016
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga v sprejem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti
Občine Beltinci v najem/zakup v predlagani vsebini in obliki v eni obravnavi.
Sklep št. 40/2016 je bil sprejet (4 prisotnih; 4 ZA)
AD/8
Pod 8. točko dnevnega reda člani komisije niso podali nobenih pobud in vprašanj, zato je
predsednik sejo ob 20:15 uri zaključil.

Zapisala:
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II

Predsednik komisije:
Marko Virag

Stran 5

