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 OBČINA PREBOLD  
   Statutarno pravna komisija 

 

   Hmeljarska cesta 3,  3312 Prebold  

    : (03) 703-64-00  Fax:  (03) 703-64-05 

 
Številka: 0332-2/2011-2 

Datum: 13.10.2011 

 

ZAPISNIK 

 

2. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v četrtek, 6. oktobra 2011, ob 19. uri v  

sejni sobi Občine Prebold. 

 

Prisotni: Borut Podlinšek, Branko Verk, mag. Matjaž Debelak in Miha Fonda           

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak in Špela Breznikar  

Opravičeno odsotna: Henrika Gominšek 

 

V uvodu je predsednik komisije vse navzoče pozdravil in preveril prisotnost. 

 

K/1 

Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije 

Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 1. seje in povedal, da 4. sklep še ni bil realiziran, 

vendar bo v roku enega meseca. 

 

1/4 sklep: 

 Potrdi se zapisnik 1. seje Statutarno pravne komisije. 
 

K/2 

Potrditev dnevnega reda 

Predsednik komisije je podal predlog dnevnega reda 2. seje Statutarno pravne komisije, ki so 

ga vabljeni prejeli z vabilom: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled pravnih podlag za delovanje občine Prebold  

4. Razno 

 

Na predlagani dnevni red 2. seje ni bilo pripomb oziroma dodatnih predlogov, zato je 

komisija sprejela naslednji  
 

2/4 sklep: 

 Potrdi se dnevni red 2. seje Statutarno pravne komisije. 

 

K/3 

Pregled pravnih podlag za delovanje občine Prebold 

 

Predsednik je povedal, da sta z mag. Matjažem Debelakom podrobneje pregledala občinske 

predpise, kateri so objavljeni na spletni strani Občine Prebold in ugotovila, da je potrebno 

zastarane zadeve umakniti iz spletne strani ter jih nadomestiti z novimi. 
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Nato je odprl razpravo v kateri so sodelovali vsi navzoči. 

 

- Pri Odloku o določitvi volilnih enot v Občini Prebold je župan podal mnenje, da bi 

bilo smotrno imeti samo 1. volilno enoto. 

- Potekala je tudi razprava, glede priprave akta za delitev sredstev za prireditve, katere 

so širšega pomena občine Prebold. V razpravi so sodelovali Branko Verk, župan 

Vinko Debelak, mag. Matjaž Debelak. 

- Podano je bilo mnenje oz. vprašanje s strani mag. Matjaža Debelaka, ali bi bilo 

smiselno pomembnejše akte bolj poudariti. Vendar je bilo po krajši razpravi 

ugotovljeno, da ni potrebe.  

- Podano je bilo mnenje, da bi se glavna področja predpisov poimenovala drugače, npr. 

združeno Gospodarska in komunalna dejavnost  

 

Komisija je po pregledu seznama objavljenih predpisov sprejela naslednje sklepe: 

 

3/4  sklep: 

Pozove se občinsko upravo, da pregleda občinske akte po področjih in pripravi 

gradivo za obravnave na matičnih delovnih telesih. Poročila oz. prečiščena 

besedila morajo do konca novembra 2011 posredovati Statutarno pravni komisiji 

v nadaljnjo obravnavo. 

 

4/4 sklep: 

Občinski upravi se naroči, da poskrbi za kronološko ureditev aktov na spletni 

strani, izbriše številke pred nazivi aktov in uporabi pri vseh enak izgled. 

 

K/4 

Razno 

Pod to točko je potekala razprava glede ustanovitve Turističnega društva. Potrebno je pozvati 

gostince in ljudi, ki se spoznajo na turizem, ter skupaj z njimi oblikovati cilje društva. 

 

Seja je bila zaključena ob 20
20

 uri. 
 

 
 

Zapisala: 

Špela Breznikar 
Predsednik 

Statutarnopravne komisije 

Borut Podlinšek 
 

 


