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ZAPISNIK 17. REDNE SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE   
OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI 

 
 
ki je bila izvedena dne 14.06.2017 ob 19.00 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: 

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

 
OSTALI PRISOTNI:  

 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka II 
 

Predsednik Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku 
seje pozdravil navzoče člane komisije ter ostale prisotne in ugotovil, da so na seji prisotni 
vsi člani komisije ter da je le-ta sklepčna in se lahko nemoteno 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 dnevni red; 
 
SKLEP ŠT. 83/2017  
 
Sprejme se predlagani dnevni red; 

1. Ugotovitev navzočnosti. 
2. Sprejem zapisnika 16. redne seje komisije. 
3. Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih 

poti v Občini Beltinci v drugi obravnavi. 
4. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci.  
5. Pobude in vprašanja. 

 
Sklep št. 83/2017 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. 84/2017 
 
Ugotavlja se, da je Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci 
sklepčna, saj je na seji  komisije prisotnih vseh pet članov komisije. 
 
Sklep št. 84/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Predsednik komisije je v nadaljevanju dal v razpravo zapisnik 16. redne seje komisije z 
dne 22.05.2017. Pripomb na zapisnik člani komisije niso imeli, zato je predsedujoči 
predlagal  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 85/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 16. 
redne seje komisije z dne 22.05.2017. 
 
Sklep št. 85/2017 je bil soglasno sprejet (5 prisotnih; 5 ZA) 
 
 
AD/3 
 
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci za 
drugo obravnavo je uvodoma na kratko predstavila uslužbenka občinske uprave Tatjana 
Trstenjak, ki je članom komisije predstavila predlagane spremembe odloka sprejetega v 
prvi obravnavi, ki so nastopile kot posledica neurejenih lastništev dveh kolesarskih poti, 
ki ju je bilo potrebno iz tega razloga izvzeti iz kategorizacije ter člane komisije  seznanila  
z razlogi, ki narekujejo sprejem predlaganega odloka. 
 
V razpravi, ki je sledila uvodni predstavitvi predloga Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
in kolesarskih poti v Občini Beltinci za drugo obravnavo 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, pri čemer pa so zavzeli stališče, da je potrebno pred 
samim sprejemom predlaganega odloka v drugi obravnavi, ustrezno urediti lastništvo 
zemljišč, preko katerih potekajo kolesarske steze, da se bodo potem tudi te kolesarske 
steze zajele v kategorizacijo in se bo kategorizacija uredila bolj celovito. Po zaključeni 
razpravi so člani komisije sprejeli sledeči sklep; 
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SKLEP  ŠT.  86/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega sveta Občine Beltinci predlaga, da se Odlok 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Beltinci za drugo 
obravnavo ne uvrsti na dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Beltinci 
oziroma se v primeru uvrstitve ta točka umakne z dnevnega reda, ker se morejo 
pred sprejemom predmetnega odloka, predhodno ustrezno urediti lastništva 
zemljišč preko katerih potekajo kolesarske steze, ki so bile izvzete iz 
kategorizacije, da se bodo potem tudi te kolesarske steze lahko zajele v 
kategorizacijo. 
 
Sklep št. 86/2017 je bil sprejet (5 prisotnih; 4 ZA  - 1 PROTI) 
 
 
 
AD/4 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci je prav tako na kratko predstavila  uslužbenka 
občinske uprave Tatjana Trstenjak in člane komisije seznanila z razlogi, ki narekujejo 
sprejem predlaganih sprememb. 
 
Po predstavitvi gradiva je predsednik komisije predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci dal 
v razpravo, v okviru  katere 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.  87/2017 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci, v predlagani vsebini in obliki, v skrajšanem 
postopku. 
 
Sklep št. 87/2017 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 komisije sejo ob 20:15 uri zaključil. 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednik komisije: 
Tatjana Trstenjak, višja svetovalka II                                                    Marko Virag  
             
 

 


