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

 
 
ki je bila izvedena dne 05.11.2019 ob 18.45 uri v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 
ulica 2, v Beltincih. 
 
PRISOTNI ČLANI KOMISIJE: 

 Laura Zadravec– predsednica, 
 Jožef  Erjavec– član, 
 Venčeslav Smodiš– član, 
 Jožef Ferčak – član, 
 Dejan Klemenčič- član. 

 
OSTALI PRISOTNI:  

 Tatjana Trstenjak – višja svetovalka I. 
 
Predsednica Statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Beltinci je na začetku 
seje pozdravila navzoče člane komisije ter ostale prisotne in ugotovila, da je na seji 
prisotnih vseh pet članov komisije ter, da je le-ta sklepčna in se lahko nemoteno nadaljuje 
z delom. 
 
V nadaljevanju seje je predsedujoča prisotne člane seznanila s predlaganim dnevnim 
redom ter ga predala v razpravo in ker na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, je 
predsedujoča predlagala v sprejem sledeči dnevni red; 
 
SKLEP ŠT. 16/2019  
 
Sprejme se sledeči dnevni red; 

1. Potrditev oz. sprejem zapisnika 4. redne seje komisije.  
2. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport 

Beltinci.  
3. Pobude in vprašanja.  

 
Sklep št. 16/2019 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 
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AD/1 
 
Predsednica komisije je v nadaljevanju seje dala v razpravo zapisnik 4. redne seje 
Statutarno pravne komisije z dne 19.09.2019 in ker na sam zapisnik člani komisije niso 
imeli pripomb, je predsedujoča predlagala  v sprejem sledeči sklep; 
 
SKLEP  ŠT. 17/2019 
 
Statutarno pravna komisija Občinskega Sveta Občine Beltinci sprejme zapisnik 4. 
redne seje komisije z dne 19.09.2019. 
 
Sklep št. 17/2019 je bil soglasno sprejet (5 PRISOTNIH; 5 ZA) 
 
 
AD/2 
 
Obrazložitev osnutka Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci, je po predaji besede s strani predsednice komisije, podala uslužbenka občinske 
uprave Tatjana Trstenjak, ki je na kratko povzela razloge, ki narekujejo sprejem 
predlaganega odloka in cilje, ki se s tem zasledujejo. 

 

V okviru razprave, v kateri so sodelovali vsi člani komisije, je član komisije Venčeslav 
Smodiš izrazi sledeče pomisleke oz pripombe na osnutek odloka; 

 

 po mnenju člana je pravnih podlag, na katerih mora temeljiti predmetni akt več 
kot jih je navedenih v prejetem gradivu, tako je potrebno po njegovem mnenju 
med drugim upoštevati tudi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
ter Zakon o turizmu ipd.; 

 s predlaganim Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport 
Beltinci, se po mnenju člana komisije, preveč stvari prepušča v ureditve s 
statutom zavoda (žig zavoda, notranje organizacijske enote ipd.); 

 v predlaganem osnutku odloka se po mnenju člana morejo natančno povzeti 
dejavnosti, katere zavod mora izvajati in ne samo navesti standardne klasifikacije 
dejavnosti zavoda; 

 prav tako je po mnenju člana potrebno razmisliti o smiselnosti povečanja števila 
članov Sveta zavoda iz obstoječih 7 na 11, saj meni da je to preveč in da bi 
ustanoviteljica lahko imela  manj predstavnikov; 

 preveriti je potrebno tudi pravilnost navedbe v predlogu odloka, da se direktorja 
imenuje za štiri in ne za pet let kot je to bilo do sedaj; 

 prav tako pa se članu komisije zdi dvoumno oziroma odveč določilo odloka, ki 
glasi, da si pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga le-
ta uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje 
ustanoviteljice, saj zavod lastnega nepremičnega premoženja, ki bi ga lahko 
odsvajal sploh nima; 
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 pripombo je član komisije podal tudi na  15. člen osnutka odloka, kjer je 

navedeno, da ustanoviteljica za obveznosti zavoda ne odgovarja, ker bi po 

njegovem mnenju moglo glasiti, da ustanoviteljica odgovarja za obveznosti 

zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti sredstev, ki se v tekočem letu 

zagotavljajo v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti zavoda. 

 
Po zaključku razprave 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.  18/2019 
 
Statutarno pravna komisija Občinskemu svetu Občine Beltinci predlaga, da sprejme 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci v 
predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi. 
 
Sklep št. 18/2019 je bil sprejet (5 PRISOTNIH; 4 ZA  1 PROTI) 
  
 
AD /3 
 
Ker člani komisije pod točko pobude in vprašanja niso podali nobenih dodatnih pobud in 
vprašanj, se je predsednica komisije vsem članom zahvalila za tvorno sodelovanje in nato 
sejo ob 19.30 uri zaključila.  
 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                    Predsednica komisije: 
višja svetovalka I                                                        
Tatjana Trstenjak                                                                                        Laura Zadravec 
 

 

 

 

 

 


