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OBČINA PREBOLD 

 

 
 

Na osnovi 13. in 17. člena Statuta Občine Prebold in 8. do 12. in 21. ter 22. člena Poslovnika 

občinskega sveta Občine Prebold 

 
 

SKLICUJEM     
 
 

2. redno sejo občinskega sveta Občine Prebold, ki bo v četrtek, 20. novembra 2014, ob 19. uri 
v sejni sobi občine Prebold. 

 

Dnevni red 2. seje:  

1. Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta in sklepčnosti; 
 

        Predlog sklepa: 
        Se oblikuje na seji. 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta Občine Prebold; 
  (zapisnik je priloga tega vabila; na seji ga bo predstavil župan Vinko Debelak) 

         Predlog sklepa: 
         Občinski svet potrdi zapisnik 1. seje občinskega sveta. 

 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda 2. seje občinskega sveta; 
        (predlog dnevnega reda je naveden v točkah od 3. do razno; na seji ga bo predstavil  

župan Vinko Debelak) 
          
         Predlog sklepa:  
         Občinski svet potrdi predlagani dnevni red 2. seje občinskega sveta. 

 

4. Obravnava predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora; 
(predlog bo predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Marjan Golavšek)  
 

       Predlog sklepa:    
     Občinski svet Občine Prebold imenuje predlagane, za člane Nadzornega odbora 

Prebold. 
 

5. Obravnava predlogov za imenovanje članov Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti, Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
ter Statutarno pravne komisije; 
(predlog bo predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Marjan Golavšek) 
 

      Predlog sklepa:    



 

 

 Občinski svet Občine Prebold potrjuje predloge za imenovanje članov Odbora za 
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Odbora za kmetijstvo in 
gozdarstvo, Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter 
Statutarno pravne komisije 

 
6. Obravnava predlogov za imenovanje članov Krajevnih odborov: Prebold – center, 

Prebold – Na zelenici, Marija Reka, Matke, Šešče, Sveti Lovrenc, Kaplja vas, Dolenja 
vas in Latkova vas; 
(predlog bo predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Marjan Golavšek) 
 

      Predlog sklepa:    
 Občinski svet Občine Prebold potrjuje predloge za imenovanje članov v  

Krajevne odbore: Prebold – center, Prebold – Na zelenici, Marija Reka, Matke, 
Šešče, Sveti Lovrenc, Kaplja vas, Dolenja vas in Latkova vas. 

 
7.   Program priprave proračuna občine Prebold za leti 2015 in 2016; 
 (program priprave bo predstavil župan Vinko Debelak) 

 
8.   Vprašanja in pobude članov občinskega sveta;  

        (podajo se v pisni obliki na seji občinskega sveta) 
 

9.    Razno   
     

        Št. dokumenta: 9004-6/2014-1 ŽUPAN 
Vinko Debelak 

 
 
 
Vabljeni in obveščeni:  

- člani občinskega sveta 
- občinska uprava  
- politične stranke  
- Upravna enota Žalec 
- Spletna stran in oglasna tabla Občine Prebold 
- Utrip Savinjske doline 
- Radio Celje & Novi tednik 
 

 

 
 
 


