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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

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

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

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

 

 

 

OBČINA PREBOLD 

Številka: 0322-1/2015-2 

Datum:   8. 1. 2015 

 

ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V ČETRTEK,  8. 1. 2015, OB 18.00 URI V  SEJNI SOBI OBČINE 

PREBOLD 

 

Sejo je vodil predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Marjan 

Golavšek. 
 

Seje komisije so  javne. 
 

Navzoči člani komisije: Marjan Golavšek, Emilija Črnila, mag. Matjaž Debelak, mag. Boris 

Kupec in Franc Škrabe.  

 

Ostali prisotni: Župan Vinko Debelak, Anton Vesolak, Jure Vrhovec. 

 

Predsednik Marjan Golavšek je ugotovil, da so na seji komisije prisotni vsi člani in, da je 

Komisija sklepčna. 

 

Komisija je sprejela naslednji dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2. Obravnava predloga za predstavnika Občine Prebold v uredniški odbor Utripa Savinjske 

doline 

3. Obravnava odstopa predsednika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter priprava predlogov kandidatov v stalna delovna telesa Občinskega sveta 

Občine Prebold 

4. Obravnava predloga proračuna za leto 2015 in 2016  

5. Razno 

  

AD1 

Pregled zapisnika 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

Predsednik komisije je uvodoma pozdravil vse prisotne in predstavil zapisnik 2. seje. 

Po razpravi je bil sprejet naslednji  
 

1. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 2. seje. 

 

AD2 

Obravnava predloga za predstavnika Občine Prebold v Programskem svetu Utripa 

Savinjske doline; 

Pod to točko je Komisija obravnavala predlog Župana Vinka Debelaka in svetnika Občine 

Prebold Mihe Fonda, ki sta za predstavnico Občine Prebold v programskem svetu Utripa 

Savinjske doline predlagala Nejko Golič, Kaplja vas 16a, 3312 Prebold. Preteklega 

predstavnika občin je na predlog Območnega sveta županov Spodnje Savinjske doline 

imenoval Programski svet Utripa Savinjske doline. Po razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
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2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja s predlogom, 

da se za predstavnico Občine Prebold v Programskem svetu Utripa Savinjske 

doline predlaga Nejko Golič. Prelog se posreduje Programskemu svetu Utripa 

Savinjske doline in Območnemu svetu županov Spodnje Savinjske doline. 

 

AD3 

Obravnava odstopa predsednika Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter priprava predlogov kandidatov v stalna delovna telesa Občinskega sveta 

Občine Prebold; 

 

V razpravi je predsednik komisije Marjan Golavšek pozval župana, naj dodatno obrazloži 

dopis, s katerim je predlagal razrešitev Franca Škrabeta s položaja predsednika Odbora za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Župan je pojasnil, da je bil Franc 

Škrabe imenovan za profesionalnega podžupana in da bo v prihodnje pokrival področje 

komunalnih služb in gospodarskih javnih služb, kar pomeni, da negospodarstvo in javne 

službe družbenih dejavnosti ne bodo več prioriteta pri njegovem delu. V zvezi s tem je na 

odboru Franc Škrabe ustno podal tudi odstopno izjavo z mesta predsednika Odbora za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 

 

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so razpravljali o odstopu Franca 

Škrabeta in v razpravi sprejeli odstop. Glede na dogovor o razdelitvi mest predsednikov 

odborov Komisija predlaga, da postane predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti Marjan Golavšek, ki je že član navedenega odbora in je sedaj predsednik 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsedovanje navedeni komisiji pa 

prevzame mag. Boris Kupec. V zvezi s tem je tudi gospod Golavšek podal ustno odstopno 

izjavo kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospod Kupec 

pa privolitev k svoji kandidaturi za predsednika Komisije. Komisija je še predlagala Županu, 

da čim prej skliče korespondenčno sejo Občinskega sveta v zvezi s potrditvijo navedenih 

zamenjav, da bo delo komisij v času sprejemanja novega proračuna potekalo brez prekinitev. 

V zvezi s tretjo točko dnevnega reda je Komisija sprejela naslednje sklepe: 

 

3. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da razreši Franca Škrabeta z mesta predsednika Odbora 

za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 

 

4. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da razreši Marjana Golavška z mesta predsednika 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

5. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da imenuje Marjana Golavška za predsednika Odbora za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. 

 

6. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu 

svetu Občine Prebold, da imenuje mag. Borisa Kupca za predsednika Komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
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7. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Županu, da 

čim prej skliče korespondenčno sejo Občinskega sveta, na kateri bo predlagal 

potrditev navedenih sprememb. 

 

AD4 

Obravnava predloga proračuna za leto 2015 in 2016 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je razpravljala tudi o predlogu 

proračunov Občine Prebold za leti 2015 in 2016. V zvezi s predlogom proračuna za leto 2015 

je Anton Vesolak iz občinske uprave predstavil zneske predvidenih proračunskih sredstev za 

delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo predvidoma znašali 

695,51 € in stroške za delovanje političnih strank na lokalni ravni, ki bodo v letu 2015 

predvidoma znašali 2.082,00 €.  

 

V nadaljevanju je Župan predstavil izhodišča pri oblikovanju prihodnjega proračuna in 

negotovost glede zneska primerne porabe, saj država še vedno ni končala pogajanj z 

Občinami o tem vprašanju. Pojasnil je tudi, da je v predlogu proračuna predvidena izravnava 

proračuna z zadolževanjem, vendar bo potrebno v proračunu znižati nekatere postavke, tako 

da zadolževanje ne bo potrebno. Po razpravi je komisija sprejela naslednja sklepa: 

 

8. SKLEP: 

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

predlog proračuna vključijo predvideni stroški za delno povrnitev stroškov 

volilne kampanje za leto 2015 in za delovanje političnih strank za leti 2015 in 

2016. 

 

AD5  

Pod točko razno je potekala razprava o imenovanjih predstavnikov občine v svete javnih 

zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Prebold. V zvezi s tem je 

Komisija sprejela naslednji sklep: 

 

9. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove Občinsko 

upravo, da pripravi seznam predstavnikov občine v svetih zavodov in podatke o 

poteku njihovih mandatov.  

 

Ker ni bilo drugih pobud in predlogov je predsednik Komisije sejo zaključil ob 19:25 uri.  

 

 

 Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja 

Marjan GOLAVŠEK 

 

Posredovano: 

 Predsedniku, članom in članici Komisije 

 Županu 

 Arhiv. 

 


