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ZAPISNIK
13. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA,
KI JE BILA V PONEDELJEK, 14. 10. 2013, OB 19.00 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, Matjaž Debelak, Karol Lobnikar
in Franc Škrabe.
Ostali prisotni: Anton Vesolak.
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 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Obravnava podanih predlogov za namestnika predsednika(ce) občinske volilne komisije
ter priprava predloga za imenovanje.
3. Obravnava predloga Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold.
4. Razno:
 Vloga za pravno svetovanje za občane občine Prebold
AD1
Pregled zapisnika 12. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 12. seje je na seji podal predsednik komisije. Na
podani zapisnik in realizacijo sklepov ni bilo pripomb, zato je komisija sprejela naslednji
sklep.
1. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 12. seje.
AD2
Obravnava podanih predlogov za namestnika predsednika(ce) občinske volilne komisije
ter priprava predloga za imenovanje;
Komisija je posredovala poziv političnim strankam, da posredujejo predlog kandidata za
namestnika predsednika občinske volilne komisije. V roku so predlog podali naslednji
predlagatelji:
Predlagatelj
DESUS OO Prebold
SD OO Prebold
LDS OO Prebold

Ime in priimek predlaganega kandidata(ke)
Petra Kobal Šorli, Na zelenici 19, Prebold
Maja Pihler-Kunej, Dolenja vas 80
Jože Golič, Na dobravi 2, Prebold

Po obravnavi prispelih predlogov in razpravi je Komisija sprejela naslednji

2. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu,
da imenuje v Občinsko volilno komisijo naslednje kandidate:
– Mileno Tratnik Lesjak, Skozi gaj 11Prebold – za predsednico
–
–
–
–
–
–
–

Majo Pihler Kunej, Dolenja vas 80 – za namestnico predsednice
Marjana Žoharja, Latkova vas 25– za člana
Dušana Frica, Graščinska cesta 20, 3312 Prebold – za namestnika člana
Janeza Grenka, Matke 84 – za člana
Nejca Potočnika, Kaplja vas 45– za namestnika člana
Klaudija Kač, Šešče 13 b – za članico
Mojco Pirc, Na tovarno 9, Prebold – za namestnico članice.

Predlog se posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
AD3
Obravnava predloga Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold;
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog Sklepa o
financiranje političnih strank v občini Prebold. Za financiranje političnih strank, ki se je
določilo v proračunu občine za proračunsko leto 2011 in 2012, je znašalo 0,13 € mesečno za
dobljen glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Prebold. Glede razmere in
finančno situacijo je bil podan predlog, da se višina zneska 0,13 EUR zniža na 0,10 €
mesečno za dobljeni glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine Prebold.
Politične stranke, ki so na podlagi izračuna 0,10 € za dobljeni glas, upravičene pridobiti
sredstva iz proračuna občine so stranke, ki so navedene v tretji točki predloga sklepa.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja po obravnavi predloga Sklepa sprejela naslednji

3. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela predlog Sklepa o
financiranju političnih strank v Občini Prebold in ga posreduje Občinskemu svetu
Občine Prebold v obravnavo in sprejem (sklep priloga zapisnika).
AD4
Razno:
Pod točko je Komisija obravnavala vlogo za pravno svetovanje za občane občine Prebold, ki
jo na občino naslovil Mihael Centrih s.p., Loke 39, 3304 Tabor. V razpravi je bila podan
predlog, da se ta zadeva naj obravnava na kolegiju županov občin Spodnje Savinjske doline.
Po obravnavi in razpravi je Komisija sprejela naslednji
4. SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z dopisom o
nudenju brezplačne pomoči občanom in predlaga, da se ta zadeva obravnava na
kolegiju županov občin Spodnje Savinjske doline.
Ker pod to točko ni bilo več predlogov ali pobud, je predsednik sejo zaključil ob 19.50 uri.
Zapisal:
Anton Vesolak

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Marjan Golavšek

Posredovano:


članom komisije
 županu
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Predlog
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/2005 in 103/2007) ter 15.
člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 26. seji,
dne …………. sprejel

SKLEP
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI PREBOLD
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski
svet občine Prebold in so prejele najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne
skupnosti, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna.

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine
za tekoče proračunsko leto in znaša 0,10 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za
člane občinskega sveta občine Prebold.
3. člen
Posamezne politične stranke prejmejo iz proračuna občine:
Politična stranka
Število glasov Višina v €
Slovenska demokratska stranka SDS
502
0,10
Liberalna demokracija Slovenije LDS
412
0,10
Demokratična stranka upokojencev
342
0,10
Slovenija DeSUS
Socialni demokrati SD
245
0,10
Neodvisni za Prebold
197
0,10
Slovenska ljudska stranka SLS
124
0,10
N.Si Nova Slovenija Krščanska ljudska
63
0,10
stranka

Mesečno € Letno €
50,20
602,40
41,20
494,40
34,20
410,40
24,50
19,70
12,40
6,30

294,00
236,40
148,80
75,60

4. člen
Sredstva prejmejo politične stranke iz občinskega proračuna dvakrat letno. Polovica sredstev
se nakaže v mesecu aprilu, druga polovica v mesecu oktobru.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Republike, uporablja pa se
od 1.1.2013.
Številka: 007-7/2012-2
Datum:
Župan
Občine Prebold
Vinko DEBELAK
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