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ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V TOREK,  22. 04.  2014, 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, Matjaž Debelak, Karol Lobnikar  

       in Franc Škrabe.  

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak in  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 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

2. Obravnava predloga Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne 

kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve  v Občini Prebold 

3. Obravnava predloga razpisa za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 

2014. 

4. Razno 

  

AD1 

Pregled zapisnika 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 13. 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 13. seje.  

 

 

AD2 

Obravnava predloga Odloka o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne 

kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve  v Občini Prebold; 

Predlog je  na seji predstavil predsednik Komisije Marjan Golavšek. V skladu z določili 

prvega odstavka Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 

41/2007, 11/11 in 98/13) lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino 

delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. V predlogu odloka se predlaga 

delno povračilo stroškov vsem organizatorjem volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane Občinskega sveta (0,25 EUR za dobljeni glas) in delno povračilo stroškov 

organizatorjem volilne kampanje za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega 

števila volilnih upravičencev (0,16 EUR za dobljeni glas, drugi krog 0,10 EUR za dobljeni 

glas v drugem krogu). 
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Po obravnavi in razpravi je Komisija sprejela naslednji  
 

2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme predlog Odloka o 

delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za 

lokalne volitve  v Občini Prebold ter ga posreduje Občinskemu svetu v obravnavo in 

sprejem.  

 

 

AD3 

Obravnava predloga razpisa za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v 

letu 2014; 

Komisija je pregledala predlog razpisa za dajanje pobud za podelitev občinskih priznanj v  

letu 2014. V razpravi je bil določen rok in način posredovanja predlogov za podelitev 

občinskih priznanj.  Po razpravi je komisija sprejela naslednja  
 

3. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme razpis za dajanje 

pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2014. 

 

4. SKLEP: 

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

objavi na spletni strani občine, na krajevno običajen način (oglasni deski)  ter objavi 

obvestilo o razpisu v časopisu Utrip Savinjske doline.  

 

 

AD4 

Razno: 

Pod točko je bil podan predlog, da bi naslednja seja Komisija bila 20. maja 2014, ko bo 

potekel rok za oddajo pobud za občinska priznanja.  
 

Ker pod to točko ni bilo več predlogov ali pobud, je predsednik sejo zaključil ob 18.40 uri. 

 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 
Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

Marjan Golavšek 

 

 

 

Posredovano: 

 članom  komisije 

 županu 

 


