
 

 

1 

 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
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Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD  

 

Številka: 0322-0002/2022 

Datum:  15.3.2022 

 

ZAPISNIK 24. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA, KI JE BILA V TOREK, 15.03.2022, 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, Miha Fonda, mag. Marko 

Repnik, Marjan Golavšek.  
 

Ostali prisotni: Tjaša Skočaj Klančnik 

 

Odsotni/opravičeni: mag. Boris Kupec, župan Vinko Debelak. 

 

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 naslednji dnevni red: 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

4. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 

5. Razpis za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2022 

6. 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 23. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

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

zapisnik 23. 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 23. seje. 

 

AD4 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije 

 

Predsednik komisije Franci Škrabe je povedal, da se s sprejemom novele Zakona o 

financiranju občin (ZFO-1D) povečujejo sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave, 

saj se k obstoječim 11 nalogam dodaja še izvajanje skupne naloge na področju informatike, 

kar bo pomembno vplivalo na informatizacijo občin ustanoviteljic in izvajanje storitev za 

občanke in občane. Občina je na podlagi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 

regije z občinami ustanoviteljicami določila izvajanje skupnih nalog s področja občinskega 

inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, 

notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne 

zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Na podlagi interesa, ki so ga izkazale občine 

ustanoviteljice, se bodo v skupnem občinskem organu poleg dosedanjih, izvajale tudi naloge z 

delovnega področja informatike.  

 

Predlog Odloka o dopolnitvi odloka bodo morali sprejeti tudi vsi sveti občin ustanoviteljic: 

Občina Gornji grad, Občina Ljubno ob Savinji, Občina Luče, Občina Mozirje, Občina 

Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Solčava, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki. 

 

Zaradi širitve nabora delovnih nalog, se bo zaposlilo oz. premestilo določeno število javnih 

uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki bodo prevzeli izvajanje 

nalog s področja informatike. Pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge in 

odgovornosti javnih uslužbencev bodo opredeljeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga 

bo sprejel župan sedežne občine ustanoviteljice, na predlog in glede na dejanske potrebe 

občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA. Občine ustanoviteljice morajo za 

zaposlene, ki bodo navedeno nalogo opravljali na sedežu njihove občine, podati pisno 

soglasje za zaposlitev oz. premestitev. 

 

 Ker gre zgolj za manj zahtevno dopolnitev odloka predlagamo, da se v skladu s Poslovnik 

Občinskega sveta občine Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14), odlok obravnava po 

skrajšanem postopku in predlaga, da se sprejme po hitrem postopku. 

 

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

 

3.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu 

Občine Prebold, da sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske 

uprave SAŠA regije po hitrem postopku. 
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AD5 

Razpis za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2022 

Predsednik komisije Franc Škrabe je povedal, da vsebina razpisa ostaja enaka kot prejšnja leta  

in je v skladu z Odlokom o priznanjih občine Prebold (Uradni list RS št. 37/00 in 27/04). 

Predlogi priznanj se sprejemajo samo v elektronski obliki. Rok za oddajo predlogov za 

priznanja je petek, 29. aprila 2022, do 12. ure. Razpis se objavi na spletni strani občine ter v 

časopisu Utrip Savinjske doline. 

 

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

 

4.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nalaga upravi objavo Razpisa 

za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2022. 

  

 

AD6 

Razno 

Predsednik komisije Franc Škrabe je predlagal, da se pristopi k dopolnitvi Odloka o 

priznanjih občine Prebold. Odlok se naj dopolni v delu, ki določa obliko listine. V odloku je 

bila do sedaj določena le oblika listine, ne pa tudi velikost. Zaradi poenotene oblike listin, tudi 

v prihodnje, se predlaga dopolnitev odloka z določitvijo velikosti listin. Ker gre zgolj za manj 

zahtevno dopolnitev odloka predlagamo, da se v skladu s Poslovnik Občinskega sveta občine 

Prebold (Ur. list RS, št. 52/13 in 45/14), odlok obravnava po skrajšanem postopku in 

predlaga, da se sprejme po hitrem postopku. 

 

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

 

5.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  predlaga Občinskemu svetu 

Občine Prebold, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih 

Občine Prebold po hitrem postopku. 

 

Seja komisije je bila zaključena ob 19.00 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Tjaša Skočaj Klančnik 

 

 

 

Posredovano: 
- predsedniku in članom komisije, 

- županu, 

- arhiv. 

Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Škrabe 

 


