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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: 31.01.2013 

 

ZAPISNIK 

 

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

ki je bila v četrtek, 31. januarja 2013, ob 17. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

 

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

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak in Špela Breznikar  

Opravičeno odsoten: Miha Fonda 

 

V uvodu je predsednik komisije vse navzoče pozdravil in preveril prisotnost. 
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Pregled in potrditev zapisnika 4. seje SPK 

Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 4. seje.  

Ugotovljeno je bilo, da so realizirani vsi sklepi, razen pri sklepu 2/6 se ponovno ugotavlja, da 

spletna stran še vedno ni ažurirana. Pisno pripombo je podal tudi Miha Fonda. 

 

1/5 sklep: 

 Potrdi se zapisnik 4. seje Statutarno pravne komisije. 
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Potrditev dnevnega reda 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Statutarno pravne komisije  

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold 

4. Pregled neuradno prečiščenega besedila Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 

občinskih organov Občine Prebold 

5. Razno 

 

Na predlagani dnevni red 5. seje ni bilo pripomb. 
 

2/5 sklep: 

Potrdi se dnevni red 5. seje Statutarno pravne komisije. 
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Pregled čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold 

Pri pregledu predloga čistopisa Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold ni bilo pripomb 

in je bil sprejet naslednji:  
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3/5 sklep: 

Statutarno pravna komisija posreduje občinskemu svetu predlog spremenjenega in 

dopolnjenega Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold v prvo branje in v nadaljnjo  

trideset dnevno javno obravnavo. 
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Pregled neuradno prečiščenega besedila Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov 

Občine Prebold 

Komisija je pregledala neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih 

organov Občine Prebold, na katerega  ni bilo pripomb. 

Odprla pa se je krajša razprava, ki je potekala v smeri, kako opozoriti uporabnika spletne 

strani, kje najde uradne objave občinskih predpisov. 

SPK je po pregledu in krajši razpravi sprejela sklepa. 

 

4/5 sklep: 

Statutarno pravna komisija potrjuje objavo neuradno prečiščenega besedila 

Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 

občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold in ga objavi na 

spletni strani Občine Prebold. 

 

5/5 sklep: 

Na spletni strani se v zavihku OBČINSKI PREDPISI dopolni opozorilo, da so vsi uradni 

predpisi objavljeni in dosegljivi na spletni strani Uradnega lista oz. preko povezave na 

Register lokalnih skupnosti.   
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Razno 

- Beseda je zopet tekla, glede neažurnosti objav dokumentov na spletni strani Občine 

Prebold  

Na pisno pripombo Miha Fonda se je odzval Branko Verk in predlagal, da bi moral 

tovrstne zadeve urejati in nadzirati župan.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 

 

Zapisala: 

Špela Breznikar 
Predsednik 

Statutarnopravne komisije 

Borut Podlinšek 

 

 

 

Priloga: 

- lista prisotnosti 

 


