
 

 

 

 

 
 

1 / 3 

 

 

 

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

Številka: 0332-1/2014-2 

Datum:   18. 03. 2014 

 

ZAPISNIK 

 

7. seje Statutarno pravne komisije, 

ki je bila v sredo, 12. marca 2014, ob 16. 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, Miha Fonda in Henrika 

Gominšek  

Ostali prisotni:  Anton Vesolak  

 

 

AD1) 

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Statutarno pravne komisije 

Pregle zapisnika in realizacijo sklepov je na seji podal predsednik. 

 

1/7 sklep: 

 Potrdi se zapisnik 6. seje Statutarno pravne komisije. 

 

AD1) 

Potrditev predlaganega dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 7. seje 

2. Obravnava predloga sprememb  in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Prebold – prva obravnava  

3. Obravnava predloga sprememb  in dopolnitev Statuta Občine Prebold – prva 

obravnava  

4. Obravnava predloga Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Prebold   

5. Razno 

 

Na predlagani dnevni red 7. seje ni bilo pripomb. 
 

2/7 sklep: 

Potrdi se dnevni red 7. seje Statutarno pravne komisije. 

 

 

AD2) 

Obravnava predloga sprememb  in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold – 

prva obravnava  
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) opravila pregled usklajenosti Poslovnika Občinskega sveta 
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Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/2013) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o 
lokalni samoupravi in drugimi zakoni in podala določene pripombe in uskladitve. 
 
Popravki: 
V poslovniku  se v 7. členu se na vseh mestih beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v  
ustrezni slovnični obliki.   
 
V 52. člena se izraza »magnetofonski trak in magnetogram« nadomestita z izrazom »zvočni 
zapis« v ustrezni slovnični obliki.  
 
Za predlagamo uskladitev z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št 86/2010, 75/2012, 47/2013), s katero bi  se 
urejalo sprejetje aktov o pridobivanju in razpolaganju z občinskim premoženjem (11. – 15. 
člen ZSPDSLS), soglasje za brezplačno pridobitev premoženja večje vrednosti (19. člen 
ZSPDSLS) in postopka ugotavljanja javnega interesa za brezplačno odsvojitev premoženja 
občine (23. člen ZSPDSLS) komisija podlagala, da se to vnese v Statut. Pripravljen čistopis  
predloga sprememb  in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold – prva 
obravnava se posreduje v pregled in pridobitev mnenja o usklajenosti Službi za lokalno 
samoupravo Ministrstva za notranje zadeve.  
 

3/7 sklep: 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog – prva obravnava Spremembe in 

dopolnitve  Poslovnika Občinskega sveta Občine Prebold ter ga  posreduje Občinskemu 

svetu v prvo obravnavo  in sprejem. 

 

AD3) 

Obravnava predloga sprememb  in dopolnitev Statuta Občine Prebold – prva obravnava  
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) opravila pregled usklajenosti Statuta Občine Prebold (Uradni 
list RS, št. 52/2013) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi 
zakoni in podala določene pripombe in uskladitve. 
 

Komisija predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 

 v 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Občina pri uresničevanju skupnih 

nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajino in državo. Občina lahko 

sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami 

lokalnih skupnosti.«; 

 v 7. členu se v prvem odstavku črta šesta alineja; 

 v 15. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova, ki se glasi: »- sprejema 

načrte ravnanja s stvarnim premoženjem občine in poročilo o realizaciji  načrtov ravnanja 

s stvarnim premoženjem.«; 

 v 23. členu se v četrti alineji drugega odstavka za besedo »sveta« doda pika ter se črta 

besedilo: »zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih 

funkcionarjev.«; 

 v 29. členu se črta tretji odstavek; 

 v 33. členu se v petem odstavku črta zadnji stavek; 

 v 39. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor za svoja pisanja 

uporablja žig občine.«; 

 v 41. členu se črta prvi odstavek; 

 spremeni se 43. člen tako, da se glasi: »Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora 

določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 

finance.«; 
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 spremeni se 67. člen tako, da se glasi: »Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem 

imenovanja na seji občinskega sveta in traja do poteka mandata članom občinskega sveta, 

ki je člane imenoval.«; 

 v 71. členu se v prvem odstavku črta druga alineja;  

 v 87. členu se v drugem odstavku črta zadnja alineja.  

 
Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prebold se vnesejo v predlog, ki se 
potem posreduje v pregled in pridobitev mnenja o usklajenosti Službi za lokalno samoupravo 
Ministrstva za notranje zadeve.  
 

 

4/7 sklep: 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog – prva obravnava Spremembe in 

dopolnitve  Statuta Občine Prebold ter ga  posreduje Občinskemu svetu v prvo 

obravnavo in sprejem. 

 

AD4) 

Obravnava predloga Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Prebold   
Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za lokalno samoupravo je na podlagi 88. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) opravila pregled usklajenosti Poslovnika NO Občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 110/07) z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi in 
drugimi zakoni in podala določene pripombe in uskladitve. 
Komisija je podane pripombe na Poslovnik o delu NO pregledala in predlaga, da se te 

pripombe posredujejo Nadzornemu odboru. NO potem pripravi predlog sprememb in 

dopolnitev poslovnika ali pa nov poslovnik o delu NO ter ga sprejme na svoji seji.  

 

5/7 sklep: 

Statutarno pravna komisija posreduje pripombe na Poslovnik o delu NO Občine 

Prebold, ki jih je podala Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve 

ob strokovni pomoči občini,  Nadzornemu odboru Občine Prebold.  Nadzorni odbor 

pripravi uskladitve podanih pripomb na poslovnik in ga sprejme na svoji seji.  

 

 

 

AD5) 

Razno 

Pod točko ni bilo pobud s strani članov. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 
 
 

Zapisal: 

Anton Vesolak 

Predsednik 

Statutarnopravne komisije 

Borut Podlinšek 

 

 

 

Priloga: 

 lista prisotnosti 

 


