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Datum: 10.5.2021
ZAPISNIK
20. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 10.5.2021, OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
PREBOLD
Seja se je začela ob 16.00 uri.
Navzoči so bili naslednji člani komisije: predsednik Franc Škrabe, Marjan Golavšek, Miha
Fonda, mag. Marko Repnik
Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, tajnik občine Tjaša Skočaj Klančnik.
Opravičen: mag. Boris Kupec
AD1
Ugotovitev prisotnosti članov komisije in potrditev predlaganega dnevnega reda;
Predsednik komisije Franc Škrabe je ugotovil, da so na seji komisije prisotni štirje člani in da
je komisija sklepčna.
AD2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Predsednik komisije Franc Škrabe je predstavil dnevni red.
Predlagan je bil razširjen dnevni red:
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda
3. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
4. Priznanja Občine Prebold za leto 2021
5. Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Prebold
6. Predlog za poimenovanje planinskega doma
7. Projekt LAS Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti MCP
8. Prijava na javni razpis za izbor projekta Ministrstva za javno upravo, Demonstracijski
projekti vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti z operacijo "IoT platforma za
trajnosti razvoj turizma, mest in skupnosti"
9. Razno
V zvezi z dnevnim redom so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
1. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlagan dnevni
red.
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AD3
Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja;
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc Škrabe je prebral
zapisnik 19. seje komisije in podal pregled realizacije sklepov.
Člani komisije so s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
2. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 19. seje.
AD4
Priznanja Občine Prebold za leto 2021;
Predsednik komisije Franc Škrabe je povedal, da sta do roka prispela dva predloga za
podelitev priznanj in sicer KUD Svoboda Prebold je predlagala, da se podeli priznanje
Reberšek Marku, Društvo upokojencev Prebold je predlagalo, da se priznanje podeli Idi
Drozg.
Na sami seji so člani komisije predlagali, da se posebno priznanje podeli Alojzu Zagoričniku
in Damjanu Golavšku za reševanje sosede iz požara, Petru Petaču se podeli posebno priznanje
za učinkovito vodenje sistema zaščite in reševanja. Podelijo se tudi priznanja društvom, ki
praznujejo obletnice KUD Svoboda, MpoZP, MDI Žalec ter Kampu Dolina ob 60 letnici
delovanja.
Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
3. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, da
podeli priznanja Občine Prebold za leto 2021 naslednjim kandidatom in sicer:
1.

Priznanje Občine Prebold:
Idi Drozg, Latkova vas 86 b, 3312 Prebold
Marku Reberšku, Dolenja vas 161, 3312 Prebold
Petru Petaču, Sveti Lovrenc 34, 3312 Prebold – za delovanje v času epidemije
Alojzu Zagoričniku, Graščinska cesta 15, 3312 Prebold – za hrabrost in
požrtvovalnost
Damjanu Golavšku, Prečna pot 13, 3312 Prebold – za hrabrost in požrtvovalnost
KUD Svobodi Prebold ob 110 – letnici
Moškemu pevskemu zboru Prebold ob 100 – letnici
Kamp Dolina Prebold ob 60 – letnici
Medobčinskemu društvu invalidov Žalec ob 50 - letnici

AD5
Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Prebold
Predsednik komisije Franc Škrabe je predstavil predlog Pravilnika o protokolarnih
obveznostih občine Prebold. Člani komisije so predlagali, da se pravilnik dopolni v 11. členu
(proslave in prireditve), navede se tudi določilo glede izobešanja zastav.
Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
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4. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se do naslednje
seje pripravi čistopis Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Prebold.

AD6
Predlog za poimenovanje planinskega doma
Občina je prejela s strani skupine bivših učencev in prijateljev pokojnega Adija Vidmajerja,
predlog o preimenovanju Planinskega doma Pod Reško planino v "Planinski dom Adija
Vidmajerja".
Miha Fonda je povedal, da Planinsko društvo Prebold pripravlja novo planinsko pot in
postavitev bivaka na Reški planini, ki bo poimenovan po Adiju Vidmajerju in bo postavljen v
njegov spomin.
Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
5. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se poimenovanje
planinskega doma ne spremeni.
AD7
Projekt LAS Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti MCP;
Župan je povedal, da je od projekta LAS Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske
aktivnosti MCP, nepreklicno odstopil vodilni partner Rdeči Križ Žalec. Ker si želimo, da bi
kljub temu projekt bil izveden, je edina možnost, da občina prevzame vlogo vodilnega
partnerja. V sklopu projekta se bo prenovil nov prostor v MCP, zaposlila brezposelna oseba
za čas projekta, Ekoci bo izvedel več delavnic za širšo publik ter za vrtec in šolo, usposobil
animatorje za izvedbo delavnic STV pa bo ozaveščal preko TV prispevkov,…
Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
6. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila, da bo občina
prevzela vodilno vlogo v projektu.
AD8
Prijava na javni razpis za izbor projekta Ministrstva za javno upravo, Demonstracijski
projekti vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti z operacijo "IoT platforma za
trajnosti razvoj turizma, mest in skupnosti"
Župan je predstavil projekt, povedal je da investicija v IoT platformo SIMPL obsega razvoj,
vzpostavitev in demonstracijo novih rešitev, ki bodo omogočile trajnostno upravljanje s
turističnimi tokovi v realnem času, posledično zmanjšanje obremenjenosti okolja z
eksternalijami turizma (odpadki, promet), povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe v
občinah in širši regiji ter povečanje dostopnosti do informacij in grajenega okolja za različne
ranljive ciljne skupine.
Predmet projekta je investicija v razvoj in vzpostavitev IoT platforme za trajnostni razvoj
turizma in pametnih mest, pod delovnim nazivom »SIMPL«. Platforma bo povezovala
turistično ponudbo na enem mestu ter združevala inovativne pristope za zajem in zbiranje
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podatkov iz okolja v realnem času. Na podlagi teh podatkov bodo tako občine kot končni
uporabniki lahko sprejemali informirane odločitve, ki bodo prispevale k izboljšani izkušnji in
zadovoljstvu turistov, povečanju konkurenčnosti lokalnih turističnih ponudnikov in
infrastrukture ter zmanjšanju okoljske obremenitve iz naslova turizma.
Občina se prijavlja na razpis v sklopu konzorcija osmih občin, kjer je vodilni partner Občina
Celje. Rok za oddajo vloge je 15.5.2021.
Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:
7. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s projektom
"SIMPL" .

AD9
Razno;
Župan je predlagal, da bi se izvedla dodatna zaposlitev v okviru režijskega obrata. Kaže se
potreba po zaposlitvi vodje režijskega obrata, kateri bi razporejal zaposlene ter izvaja nadzor
nad izvedenim delom. Potrebno bi bilo tudi, razmisliti, da bi vzdrževanje in urejanje javnih
površin oddali zunanjemu izvajalcu kot. npr. JKP Žalec.
Člani komisije niso naklonjeni novim zaposlitvam. Do naslednje razprave je potrebno
pripraviti finančni izračun za novo zaposlitev ter pripraviti pregled kako imajo to urejeno po
ostalih sosednjih občinah.
Seja komisije je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala:
tajnik občine
Tjaša Skočaj Klančnik

Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Franc Škrabe, l.r.

Posredovano:
- predsedniku in članom Komisije,
- županu,
- arhiv.
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