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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0329-2/2014 

Datum: 12.12.2014 

 

Predsednikom krajevnih odborov 

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Občinska uprava 

 

 

Zadeva:                              Zapisnik prvih sej krajevnih odborov 

 

Krajevni odbor Prebold Center 

Seja odbora je bila 8.12.2014 v prostorih sejne sobe občine. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora. 

Seje so se udeležili tudi člani občinskega sveta V. Stergar, S. Stergar, M. Plahuta, 

M.Stojnič., L. Kač. 

Navzoči so za predsednika KO Prebold Center izbrali Janeza Stergarja, za tajnika pa 

Riharda Slokana. 

 

Krajevni odbor Prebold Na zelenici 

Seja odbora je bila 8.12.2014 v prostorih sejne sobe občine. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora razen opravičeno odsotne 

Miljatovič Gligorije. 

Seje so se udeležili tudi člani občinskega sveta V. Stergar, S. Stergar, M. Plahuta, M. 

Stojnič, L. Kač. 

Navzoči so za predsednika KO Prebold Na zelenici izbrali Andreja Berčona in za 

tajnico Petro Kobal Šorli. 

 

Krajevni odbor Dolenja vas 

Seja odbora je bila 8.12.2014 v prostorih sejne sobe občine. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora. 

Seje so se udeležili tudi  člani občinskega sveta Škrabe, Debelak, Fonda, Črnila, Verk.  

Navzoči so za predsednika KO Dolenja vas izbrali Aleša Dežnikarja in za tajnico 

Manco Ocvirk. 

 

Krajevni odbor Matke 

Seja odbora je bila 9.12.2014 v prostorih sejne sobe gasilskega društva. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora razen opravičeno odsotne 

Vesne Zagožen.  

Seje se je udeležil tudi   član občinskega sveta M. Golavšek.    

Navzoči so za predsednika KO Matke izbrali Grenko Janeza.  

 

Krajevni odbor Šešče 

Seja odbora je bila 9.12.2014 v sejni sobi gasilskega doma. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora in člana občinskega sveta 

M. Dolinar in Matej Golavšek.  
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Navzoči so za predsednika KO Šešče izbrali Tomaža Cinka in za tajnico Mašo 

Uranjek.  

 

Krajevni odbor Sv. Lovrenc 

Seja odbora je bila 10.12.2014 v prostorih sejne sobe gasilskega društva. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora . 

Seje se je udeležil tudi član  občinskega sveta B. Kupec . 

Navzoči so za predsednika KO Sv. Lovrenc izbrali Danija Dolinška, za tajnika pa 

Boštjana Herodeža. 

 

Krajevni odbor Kaplja vas 

Seja odbora je bila 10.12.2014 v prostorih sejne sobe gasilskega društva. 

Seje so se udeležili  imenovani člani krajevnega odbora razen opravičeno odsotnih 

Nejke Golič, G. Zagoričnika in J. Holobarja. 

Seje so se udeležili tudi  člani občinskega sveta Verk, Fonda, Debelak, Črnila, Škrabe     

Navzoči so za predsednika KO Kaplja vas izbrali Janeza Pikla in za tajnika Andreja 

Skornška . 

 

Krajevni odbor Latkova vas 

Seja odbora je bila 11.12.2014 v prostorih sejne sobe gasilskega društva Latkova vas. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora . 

Seje so se udeležili tudi  člani občinskega sveta Verk, Črnila, Fonda, Debelak, Škrabe .  

Navzoči so za predsednika KO Latkova vas izbrali Nikota Viharja in za tajnika Jana 

Leša. 

 

Krajevni odbor Marija Reka 

Seja odbora je bila 11.12.2014 v prostorih športnega društva Marija Reka. 

Seje so se udeležili vsi imenovani člani krajevnega odbora . Na seji je sodeloval tudi  

član občinskega sveta .  

Navzoči so za predsednika KO Marija Reka izbrali  Ahac Filipa. 

 

      Na vseh sejah so spregovorili o nerešenih zadevah iz minulega obdobja in opozorili na 

najnujnejše naloge, ki jih je potrebno takoj urediti (glej zapisnike sej krajevnih odborov v 

minulem mandatnem obdobju), seznanili so se tudi s pripravo proračunov za leti 2015 in 2016 

. 

Predsednike krajevnih odborov v minulem mandatu se pozove k predaji poslov novim 

predsednikom. 

 

Vabila in gradivo za seje krajevnih odborov pripravlja občinska uprava na predlog in poziv 

predsednikov krajevnih odborov. 

Seje so javne in nanje se vabi tudi predstavnike organizacij in društev ter posameznih 

zaselkov.  

     

Lep pozdrav!                                                                  župan 

 

                                                                                   Vinko Debelak u.d.i.g. 

 

Poslano v vednost: 

 Spletna stran občine 

 članom občinskega sveta 


