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Z   A   P   I   S   N   I   K
1. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, 
KI JE BILA DNE  28. 10. 2010 OB 19.45 URI V  SEJNI SOBI OBČINE PREBOLD

  

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

  

Seje komisij so  javne.

  

Navzoči člani komisije: Marjan Golavšek, Emilija Črnila, Franc Škrabe, Matjaž Debelak in 
                                   Karol Lobnikar.

  

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak in Anton Vesolak

  

Predsednik Marjan Golavšek je ugotovil, da so na  seji komisije prisotnih vsi člani.
- ugotovitev prisotnosti
- sprejem dnevnega reda

  

Komisija je  sprejela naslednji dnevni red:
1.Javni poziv vsem občanom in interesnim organizacija ter političnim strankam za predlaganje
 kandidatov v stalna delovna telesa občinskega sveta, Nadzornega odbora in Krajevnih
odborov;
2.Razno.

  

K 1. točki dnevnega reda:
Predsednik komisije je uvodoma pozdravil vse prisotne. V nadaljevanju so člani obravnavali
javni 
poziv vsem občanom in interesnim organizacijam ter političnim strankam za predlaganje
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kandidatov 
v stalna delovna telesa občinskega sveta, Nadzornega odbora in Krajevnih odborov Občine
Prebold. 
V razpravi je bil podan predlog, da se pripravi obrazec za soglasje, ki ga dajo predlagani
kandidati 
za zunanje člane delovnih teles OS in Krajevnih odborov. 

  

Po razpravi v kateri so sodelovali vsi člani komisije so sprejeli naslednji

  

1.SKLEP:
Javni poziv se posreduje vsem občanom in interesnim organizacijam, ki so kot društva ali
združenja ter 
politične stranke registrirane in delujejo na območju občine Prebold, da predlagajo kandidate za
stalna 
delovna telesa Občinskega sveta, Nadzornega odbora in Krajevne odbore Občine Prebold,
najkasneje
 do 15. 11. 2010 do 12.00 ure.

  

2.SKLEP: 
Javni poziv se pošlje strankam in interesnim združenjem v občini ter objavi na spletni strani
Občine 
Prebold.

  

3.SKLEP: 
Politične stranke se pozove, da pripravijo in podajo predloge za svetnike, ki bodo imenovani v
stalna 
delovna telesa Občinskega sveta.

  

4.SKLEP: 
Krajevne odbore se pozove, da podajo predloge za dva člana v krajevne odbore.

  

K 2. točki dnevnega reda:
Pod točko razno so se člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dogovorili,
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da je 
naslednja seja Komisije  16. 11. 2010 ob 18.00 uri. Na seji se  bodo pregledali in obravnavali
prispeli 
predlogi kandidatov za stalna delovna telesa Občinskega sveta, Nadzornega odbora in
Krajevnih odborov
Občine Prebold.

  

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

  

Zapisal:
Anton Vesolak

  

 Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Marjan GOLAVŠEK

  

  

Posredovano:
-članom komisije
-županu
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