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ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V ČETRTEK,  11. 04. 2013, 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: 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 10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2. Obravnava podanih predlogov za kandidata za člana sveta zavoda Glasbene šole »Rista 

Savin« za mandatno obdobje 2013 – 2017 in priprava predloga za imenovanje. 

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

2013. 

4. Razno 

 

 

AD1 

Pregled zapisnika 10. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 10. 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 10. seje.  

 

 

AD2 

Obravnava podanih predlogov za kandidata za člana sveta zavoda Glasbene šole »Rista 

Savin« za mandatno obdobje 2013 – 2017 in priprava predloga za imenovanje 

Komisija je vsem svetniškim skupinam v Občinskem svetu poslala poziv, da podajo predloge 

kandidatov za imenovanje predstavnika občine v svet zavoda Glasbene šole Risto Savin. 

Predlog je podal Občinski odbor LDS Prebold in Neodvisni za Prebold. Oba predloga sta se 

nanašala na istega kandidata, zato je komisija sprejela naslednji 
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2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu, 

da za predstavnika ustanovitelja – Občine Prebold v svet šole VIZ Glasbena šola 

»Risto Savin« Žalec za mandatno obdobje 2013 – 2017 imenuje Marka Repnika, 

Hmeljarska cesta 3, Prebold.  

 

 

AD3 

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

letu 2013. 

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

letu 2013. V razpravi je bil podan predlog za dopolnitev  v razpisu oziroma kako se predlogi 

za priznanja posredujejo občini.  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 2013. 

 

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 

Emilija Črnila 

Podala je predlog, da občinska  uprava preveri seznam dosedanjih dobitnikov  občinskih 

priznanj in če so na seznamu že navedeni dobitniki priznanja v letu 2012. Seznam dosedanjih 

dobitnikov priznanj občine Prebold naj bo skupaj z razpisom, da bodo predlagatelji imeli 

vpogled kdo je do sedaj že prejel in katero priznanje. 

 

Predsednik Marja Golavšek je še podal predlog, da se politične stranke obvesti, da pri 

podajanju predlogov za imenovanje članov Občinske volilne komisije, predložijo tudi soglasje 

kandidata.    

 

Ker drugih predlogov ni bilo, je predsednik sejo zaključil ob 18.35 uri. 

 

Zapisal: 

Anton Vesolak 
Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

Marjan Golavšek 

 

Posredovano: 

 članom  komisije 

 županu 

 

 

Priloga:  

- lista prisotnosti 


