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STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

www.obcinaprebold.si, e-naslov: obcina@prebold.com 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 0332-2/2011 

Datum: 29.11.2012 

 

ZAPISNIK 

 

4. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju SPK),  

ki je bila v sredo, 28. novembra 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

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

Gominšek           

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak in Špela Breznikar  

 

V uvodu je predsednik komisije vse navzoče pozdravil in preveril prisotnost. 
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Pregled in potrditev zapisnika 3. seje SPK 

Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 3. seje.  

Ugotovljeno je bilo, da so realizirani vsi sklepi, razen pri sklepu 6/7 se ugotavlja, da spletna 

stran še vedno ni ažurirana, zato se pošlje občinski upravi ponoven poziv, da le to ažurira. 

Župan je na odpravek sklepa št. 7/7, glede ukinitve spletne strani www.prebold.com podal 

ustni odgovor, da bo spletna stran ukinjena z 31.12.2012. 

 

1/6 sklep: 

 Potrdi se zapisnik 3. seje Statutarno pravne komisije. 

 

2/6 sklep: 

Ponovno se pozove občinsko upravo, da ažurira zapisnike in ostalo gradivo na 

spletnih straneh Občine Prebold. 
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Potrditev dnevnega reda 

Predsednik komisije je podal predlog dnevnega reda 4. seje SPK, ki so ga vabljeni prejeli z 

vabilom: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Statutarno pravne komisije  

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold (dopolnjeno gradivo) 

4. Pregled čistopisa Statuta Občine Prebold 

5. Pregled poročil občinskih aktov dveh matičnih delovnih teles občine Prebold   

6. Celostna podoba Občine Prebold (vzorci dani na seji) 

7. Razno 

 

Na predlagani dnevni red 4. seje sicer ni bilo pripomb. 
 

3/6 sklep: 

http://www.prebold.com/
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Potrdi se dnevni red 4. seje Statutarno pravne komisije. 
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Pregled sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold (dopolnjeno gradivo) 

Pri pregledu sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold, ki jih je 

potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo, so sodelovali vsi navzoči in sprejeli naslednji sklep:  

 

4/6 sklep: 

Do naslednje seje Statutarno pravne komisije se pripravi čistopis spremenjenega 

in dopolnjenega Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold. 
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Pregled čistopisa Statuta Občine Prebold 

SPK je po pregledu sprejela sklep. 

 

5/6 sklep: 

Statutarno pravna komisija posreduje občinskemu svetu predlog spremenjenega 

in dopolnjenega Statuta Občine Prebold v prvo branje in v nadaljnjo  trideset 

dnevno javno obravnavo. 
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Pregled poročil občinskih aktov dveh matičnih delovnih teles občine 

Komisija je prejela poročili od odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter odbora 

za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske dejavnosti, vendar ugotavlja, da na spletni 

strani še vedno niso ažurirana gradiva. 
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Celostna podoba Občine Prebold 

Na seji so bili predloženi štirje vzorci nove celostne podobe Občine Prebold. Po krajši 

razpravi se je komisija odločila, za vzorca, označena pod številko 3 in 4 ter sprejela sklep: 

 

6/6 sklep: 

Občinski upravi se naroči, da pričnejo s takojšnjo uporabo nove celostne podobe 

vseh dokumentov po priloženih vzorcih. 
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Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 

 

Zapisala: 

Špela Breznikar 
Predsednik 

Statutarnopravne komisije 

Borut Podlinšek 
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Priloga: 

- lista prisotnosti 


