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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD  

 

Številka: 0322-0004/2021 

Datum:  7.9.2021 

 

ZAPISNIK 

21. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, 

KI JE BILA V TOREK, 7.9.2021, OB 18.00 URI V  SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD 

 

Seja se je začela ob 18.00 uri.  
 

Navzoči so bili naslednji člani komisije: predsednik Franc Škrabe, Marjan Golavšek, Miha 

Fonda, mag. Marko Repnik 

Po 4. točki je Golavšek Marjan zapustil sejo. 

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. K dnevnemu redu se je dodala 

nova točka Seznanitev z dogajanjem na Svetu zavoda OŠ Prebold 

Predlagan je bil razširjen dnevni red: 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

4. Seznanitev z dogajanjem na Svetu zavoda OŠ Prebold in seznanitev z odstopom 

predsednika Sveta zavoda 

5. Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Prebold 

6. Prioriteta regijskih projektov 2021-2027 ter smernice za pripravo Rebalansa proračuna 

Občine Prebold za leto 2022 

7. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije – veljavnost 12.12.2021 

8. Logotip DC Marof 

9. Povabilo k včlanitvi v ZOS 

10. 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 20. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc Škrabe je prebral 

zapisnik 20. 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 20. seje. 

 

AD4 

Seznanitev z dogajanjem na Svetu zavoda OŠ Prebold; 

Predsednik Sveta zavoda OŠ Prebold Marjan Golavšek je na kratko predstavil predlog za 

razrešitev ravnatelja OŠ Prebold, ki je bil obravnavan na zadnji seji zavoda. Pri glasovanju sta 

bila za razrešitev ravnatelja samo dva člana Marjan Golavšek in Mojca Štruc, vseh ostalih 

devet predstavnikov je glasovala proti razrešitvi. Zaradi navedenega je predsednik Sveta 

zavoda OŠ podal odstopno izjavo z mesta člana Sveta zavoda OŠ. 

 

 

Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep:  

 

3. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da v kolikor s strani 

Sveta zavoda OŠ Prebold, v roku 10 dni,  ne bo poziva k imenovanje novega člana, se 

posreduje dopis na OŠ Prebold. 

 

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 oz. popravi: 

- 11.člen  v prvem in drugem odstavku se izbriše OI JSKD Žalec, v drugem odstavku se 

izbriše zadnji četrtek, v 5.odstavku se izbriše podelitev priznanj za najboljše učence na 

glasbene področju 

- v 12. členu v 3.odstavku se doda in Navodilom o izobešanju zastave RS na praznike 

- v 13. členu se besedna zveza "ob visokih osebnih jubilejih" zamenja z ob praznovanju 

devetdeset let ali več 

- v 14. členu se doda govor v primeru želje svojcev 

- v 15. členu se spremeni 3 alinea s cvetličnim aranžmajem ali vencem ob smrti in z 

govorom ob grobu, v primeru izražene želje s strani svojcev 

  

Po razpravi so člani komisije s 3 glasovi za sprejeli naslednji sklep:  

 

4.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 

Občine Prebold, da čistopis Pravilnika o protokolarnih obveznostih občine Prebold, 

posreduje v 30 dnevno javno obravnavo. 
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AD6 

Prioriteta regijskih projektov 2021-2027 ter smernice za pripravo Rebalansa proračuna 

Občine Prebold za leto 2022 

Župan je na kratko povzel projekte, povedal kdo v upravi bo določen kot skrbnik projekta in 

da bo uprava pripravila osnutke projektov. Predvsem je potrebno določiti prioritetne projekte, 

za katere bo potrebno v Rebalansu proračuna za leto 2022, nameniti že nekaj sredstev.  

 

Po razpravi so člani komisije s 3 glasovi za sprejeli naslednji sklep:  

5.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da uprava pripravi 

smernice za uvrstitev projektov v Rebalans proračuna za leto 2022. 

 

AD7 

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije – veljavnost 12.12.2021 

Franc Škrabe je povedal, da občinski volilni komisiji decembra 2021 poteče mandat, zato je 

potrebno pričeti z aktivnostmi za imenovanje novih članov. Komisija je odločila, da je rok za 

posredovanje predlogov 8. oktober 2021.  

 

Po razpravi so člani komisije s 3 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

 

6. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nalaga upravi, da objavi javni 

poziv za imenovanje kandidatov za občinsko volilno komisijo.   

 

AD8 

Logotip DC Marof 

Franc Škrabe je povedal, da je bil izoblikovan logotip za Družbeni center Marof, priložena je 

bila tudi analiza logotipa. Slika logotipa ponazarja stavbo, črka R, ki pa je sestavljena iz male 

črke r in velike črke R, ki naj bi simbolizirala dvojnost, je mogoče malo manj izrazita.  

 

Člani komisije so se strinjali, da je dvojnost črke R manj opazna, zato so predlagali, da se 

navedeta dva R-ja, ki sta obrnjena vsak v svojo smer (zrcalno). Logotip kot tak se po 

popravku začne uporabljati.  

 

Po razpravi so člani komisije s 3 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

 

7. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se v logotipu 

popravi črka R, na način, da se navedeta dva velika R-ja, ki sta obrnjena vsak v svojo 

smer (zrcalno).  

 

 

AD9 

Povabilo k včlanitvi v ZOS; 

Franc Škrabe je predstavil povabilo k vključitvi v Združenje občin Slovenije, povedal je, da je 

občina že vključena v Skupnost občin Slovenije. Članarino je potrebno poravnati pri obeh 

združenjih, v približno enaki višini, prav tako obe združenji omogočata oz. ponujata enake 

storitve. 

 

Člani komisije so predlagali, da občina ostane včlanjena v SOS, ni pa potrebe, da bi bila 

občina včlanjena v obe združenji, saj ponujata enake storitve.  
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8. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odločila, da se občina ne 

vključi v Združenje občin Slovenije.  

 

 

AD10 

Razno 

V sklopu priprave Stanovanjskega programa Občine Prebold je potrebno določiti tudi plan 

nakupa novih neprofitnih stanovanj. Župan je povedal, da bi lahko nekaj neprofitnih stanovanj 

zgradili v sklopu gradnje na zemljišču pri vrtcu. Iz načrtov, ki smo jih prejeli s strani 

Fakultete za arhitekturo, je na zemljišču predvidena izgradnja 22 stanovanj, večino teh 

stanovanj oz. zemljišče bi lahko prodali, iz teh sredstev bi lahko sofinancirala izgradnja 

objektov za javno uporabo.  

 

Miha Fonda je povedal, da se ne strinja z izgradnjo stanovanj na tem območju, meni da 

zunanji prireditveni prostor, sosednji športni objekti in stanovanja ne sodijo v skupen prostor.  

 

Komisija je predlagala, da se v Stanovanjskem programu določi nakup oz. izgradnja enega 

neprofitnega stanovanja na leto.  

 

 

Seja komisije je bila zaključena ob 20.05 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

tajnik občine  

Tjaša Skočaj Klančnik 

 

Posredovano: 
- predsedniku in članom Komisije, 

- županu, 

- arhiv. 

Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Škrabe, l.r. 

 


