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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

Številka: 0332-1/2013-2 

Datum: 21.05.2013 

 

ZAPISNIK 

 

6. seje Statutarno pravne komisije, 

ki je bila v torek, 21. maja 2013, ob 19. uri v sejni sobi Občine Prebold. 

 

 

Uvodoma je predsednik komisije vse navzoče pozdravil in preveril prisotnost. 

 

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

Ostali prisotni:  župan Vinko Debelak in Špela Breznikar  

Opravičeno odsoten: Miha Fonda 
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Pregled in potrditev zapisnika 5. seje SPK 

Predsednik je prisotne seznanil z zapisnikom 5. seje.  

 

1/6 sklep: 

 Potrdi se zapisnik 5. seje Statutarno pravne komisije. 
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Potrditev predlaganega dnevnega reda: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Statutarno pravne komisije  

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled prispelih pripomb in predlogov v času 30 – dnevne javne obravnave na 

predlog spremenjenega in dopolnjenega Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold 

4. Pregled prispelih pripomb in predlogov v času 30 – dnevne javne obravnave na 

predlog spremenjenega in dopolnjenega Statuta Občine Prebold 

5. Razno 

 

Na predlagani dnevni red 6. seje ni bilo pripomb. 
 

2/6 sklep: 

Potrdi se dnevni red 6. seje Statutarno pravne komisije. 
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Pregled prispelih pripomb in predlogov v času 30 – dnevne javne obravnave na predlog 

spremenjenega in dopolnjenega Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold 
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Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni bilo v času javne obravnave, ki je potekala med 

22. marcem in 22. aprilom 2013 podanih pripomb in predlogov.  

 

Ministrstvo za notranje zadeve je na pripombo Miha Fonda, ki jo je podal na 22. seji 

občinskega sveta, da bi se v členu, ki govori o glasovanju občinskega sveta, dodala možnost 

vzdržanja glasovanja svetnika podalo mnenje, da se izvoljeni funkcionar ne more vzdržati 

glasovanja, lahko pa izjavi, da ne bo glasoval, kar se šteje enako kot, da ne bi bil prisoten v 

času glasovanja na seji občinskega sveta. Torej se ne šteje njegova prisotnost.  

 

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

in je bil sprejet naslednji:  

 

3/6 sklep: 

Statutarno pravna komisija posreduje občinskemu svetu predlog Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Prebold v drugo branje in sprejem. 
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Pregled prispelih pripomb in predlogov v času 30 – dnevne javne obravnave na predlog 

spremenjenega in dopolnjenega Statuta Občine Prebold 

 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da ni bilo v času javne obravnave, ki je potekala med 

22. marcem in 22. aprilom 2013 podanih pripomb in predlogov.  

 

Ministrstvo za notranje zadeve je na pripombo Ane Praprotnik, ki jo je podala na 22. seji 

občinskega sveta, na besedo »mora«, v členu, ki navaja da se mora predsednik ali od njega 

pooblaščen član nadzornega odbora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog 

proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo 

podalo mnenje, da naloge in dolžnosti nadzornemu odboru nalagajo seznanitev z obravnavami 

proračuna, kar je nadzornemu odboru kasneje pri pregledu zaključnega računa in samega 

izvrševanja finančnega poslovanja tudi podlaga za pregled in sprejem odločitev ter podajo 

mnenj v poročilih nadzornega odbora. Iz teh razlogov podajajo mnenje, da je smotrno 

obdržati besedo »mora« v tem členu. 

 

Hkrati pa predlagajo, da se navedeni odstavek iz 41. člena smiselno prenese v 40. člen, kjer se 

doda kot zadnji odstavek v 40. členu.: 

»Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje 

občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor 

oceni, da so pomembne za njegovo delo.« 

 

4/5 sklep: 

Statutarno pravna komisija posreduje občinskemu svetu predlog Statuta Občinskega 

sveta Občine Prebold v drugo branje in sprejem. 
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Razno 

Ta točka ni bila obravnavana. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
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Zapisala: 

Špela Breznikar 
Predsednik 

Statutarnopravne komisije 

Borut Podlinšek 

 

 

 

Priloga: 

- lista prisotnosti 

 


