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ZAPISNIK 

1. SEJE STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE, KI JE BILA V SREDO,  21. 1. 2014, 

OB 17.00 URI V  SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD 

 

 

Sejo je vodil predsednik komisije mag. Matjaž Debelak. 
 

Seje komisije so  javne. 
 

Navzoči člani komisije: Matjaž Debelak, Lilijana Kač, Miha Fonda, Viktor Stergar, Sonja 

Stergar.  

 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, v.d. tajnika občine Jure Vrhovec. 

 

Predsednik mag. Matjaž Debelak je ugotovil, da so na seji komisije prisotni vsi člani in, da je 

Komisija sklepčna. 

 

 

Komisija je sprejela naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatnem obdobju 2010-2014 

2. Program dela Statutarno pravne komisije v mandatnem obdobju 2014-2018 

3. Obravnava predloga proračunov za leti 2015 in 2016  

4. Razno 

  

 

AD1 

Poročilo o delu Statutarno pravne komisije v mandatnem obdobju 2010-2014; 

Predsednik komisije je predstavil vsebino poročila in izvedene aktivnosti Statutarno pravne 

komisije v obdobju 2010-2014. Najpomembnejša naloga je bila priprava popravljenega 

Statuta Občine in Poslovnika Občinskega sveta, komisija pa je pregledala tudi več drugih 

aktov, ki jih je sprejel občinski svet. Nerealizirana je bila sprememba poslovnika Nadzornega 

odbora, ki je sicer že pripravljena, vendar jo mora pregledati še nov nadzorni svet. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 

1. SKLEP: 

Statutarno pravna komisija se seznani s poročilom o delu v mandatu 2010-2014. 

 

 

AD2 

Program dela Statutarno pravne komisije v mandatnem obdobju 2014-2018; 

Predsednik komisije je predstavil program dela za mandatno obdobje 2010-2014. Glavne 

naloge komisije so zagotavljanje skladnosti statuta in poslovnika z veljavno zakonodajo, ter 

pregled obstoječih in novih aktov, ki jih sprejema Občinski svet. V razpravi je bilo 
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izpostavljeno, da naj se občinski odloki praviloma sprejemajo po rednem postopku, del 

razprave pa potekal glede zagotavljanja javnosti dela občine in občinskega sveta. Glede 

snemanja sej občinskega sveta so člani komisije predlagali, da se poizkusno posname ena od 

sej občinskega sveta z obstoječo tehnologijo za snemanje zvoka in preveri možnost objave 

posnetka na spletni strani občine, razprava pa je potekala tudi o vzdrževanju spletne strani 

občine. V zvezi s spletno stranjo je bilo  v razpravi predstavljenih več mnenj glede prenove 

spletne strani (posodobitev obstoječe strani, prenova v novi obliki…), člani komisije pa so 

posebej opozorili občinsko upravo na ažurno in pravočasno objavljanje gradiv na spletni 

strani. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 

 

2. SKLEP: 

Statutarno pravna komisija potrdi program dela za mandat 2014-2018. 

 

 

AD3 

Obravnava predloga proračunov za leti 2015 in 2016; 

Predsednik komisije je v okviru pregleda proračunov predstavil področja, ki se nanašajo na 

delovanje komisije. Razprava je potekala o stroških objav v Uradnem listu in video snemanju 

sej Občinskega sveta. V zvezi s tretjo točko dnevnega reda je komisija sprejela naslednji 

sklep: 

 

3. SKLEP: 

Statutarno pravna komisija se seznani s proračunoma Občine Prebold za leti 

2015 in 2016. Statutarno pravna komisija predlaga, da se predvideni stroški 

snemanja sej Občinskega sveta vključijo v ustrezno postavko pri materialnih 

stroških Občinskega sveta. 

 

 

AD4  

Pod točko razno je potekala razprava o: 

 

- podpori novim tajnikom krajevnih odborov: 

Člani komisije so v razpravi predlagali, da občinska uprava zagotovi novo imenovanim 

tajnikom krajevnih odborov pomoč pri pripravi zapisnikov sej krajevnih odborov in sicer 

tako, da jim pošlje osnutke dokumentov, ki jih morajo pripraviti: osnutke zapisnikov, osnutke 

list prisotnosti in nove uradne glave dopisov občine z glavami krajevnih odborov. 

 

- dopisu protikorupcijske komisije: 

Nekatere člane komisije je zanimalo, kaj pomeni dopis protikorupcijske komisije, ki so ga 

prejeli. Jure Vrhovec je pojasnil, da morajo občinski svetniki skladno z veljavno zakonodajo o 

preprečevanju korupcije poročati o podjetjih v katerih so oni ali družinski člani v funkciji 

poslovodstva ali imajo lastniške deleže, saj v nekaterih primerih nato za takšna podjetja 

obstajajo omejitve pri poslovanju z občino. Svetniki podatke sporočijo občinski upravi, ki 

nato izpolni elektronski obrazec za poročanje. Za vsa vprašanja se svetniki lahko obrnejo na 

Občinsko upravo. 

 

- delovnem področju tajnika uprave: 

Član komisije Miha Fonda je postavil vprašanje kakšno je natančno delovno področje tajnika 

Občinske uprave. Jure Vrhovec je pojasnil, da strokovno tajnik pokriva kadrovsko področje, 
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sicer pa je njegova naloga organizacija, koordinacija in nadzor nad delom ostalih zaposlenih v 

upravi in končno odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji. Prevzema tudi naloge 

tajnika Statutarno pravne komisije in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Če se pojavljajo strokovna vprašanja s področja dela uprave se občani lahko obrnejo 

neposredno na tajnika občine.  

 

Predsednik je sejo Komisije sejo zaključil ob 18:00 uri.  

 

 

 Predsednik  

Statutarno pravne komisije 

 

mag. Matjaž Debelak 

 

Posredovano: 

 Predsedniku, članom in članici Komisije 

 Županu 

 Arhiv. 

 

 


