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ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V TOREK,  25. 07.  2014, OB 9.00 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 15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

2. Obravnava predloga za nadomestila članom (predsednika, namestnika predsednika, člane 

in namestnike članov) predčasnega  volilnega odbora za lokalne volitve 2014. 

3. Razno 

  

AD1 

Pregled zapisnika 15. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja; 

Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 15. 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 15. seje.  
 

 

 

AD2 

Obravnava predloga za nadomestila članom (predsednika, namestnika predsednika, 

člane in namestnike članov) predčasnega  volilnega odbora za lokalne volitve 2014; 

Komisija je obravnavala predlog za višino nadomestila članom volilnega odbora za predčasno 

glasovanje, ki ga je predlagala Občinska volilna komisija. Zakon o lokalnih volitvah (Ur. list 

RS, št. 94/07 in 45/08) določa v sedmem odstavku 45.a člena način oblikovanja višine 

nadomestila za posebne oblike glasovanja, kamor sodi tudi predčasno glasovanje. V razpravi 

je predsednik Komisije  bilo izpostavil, da se delovna obveznost zaposlenih v občinski upravi 

in delo na predčasnih volitvah ne smeta podvajati. Zaposlen, ki opravlja delo na predčasnem 

glasovanju mora dati dopust za ta čas. 

Po obravnavi predloga za nadomestilo predsedniku, namestniku predsednika, članom in 

mestnikom članov je komisija sprejela naslednji    
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2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določa višino nadomestila 

članom volilnega odbora za predčasno glasovanje in sicer: 

 za predsednika in namestnika predsednika 5,5 dnevnic in 

 za člane in namestnike članov 5 dnevnic. 

 

AD3 

Razno: 

Pod točko ni bilo več predlogov ali pobud, je predsednik sejo zaključil ob 9.20 uri. 

 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 
Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

Marjan Golavšek 

 

 

Posredovano: 

 članom  komisije 

 županu 

 


