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Z   A   P   I   S   N   I   K 

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

KI JE BILA V SREDO,   13.7. 2011 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 in Karol Lobnikar. 

Opravičeno odsoten: Franc Škrabe 

Ostali prisotni: Klaudija Kač. 

Predsednik Marjan Golavšek je ugotovil, da so na  seji komisije prisotnih štirje  člani od petih 

in da je komisija sklepčna.  

-ugotovitev prisotnosti 

-sprejem dnevnega reda 

Komisija je  sprejela naslednji dnevni red: 

1.  Pregled zapisnika 5. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2.  Obravnava predlogov kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja   –  

občine v Svet šole OŠ Prebold 

3. Razno: 
 

K 1. točki dnevnega reda: 

Pregled zapisnika in realizacijo  sklepov 5. seje je na seji podal predsednik komisije. Na 

podani zapisnik ni bilo pripomb, zato je Komisija  sprejela naslednji 

 

1. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 5. Seje.  
 

K 2. točki dnevnega reda: 

Obravnava  

2. predlogov kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja – občine v Svet šole 

OŠ Prebold. Komisija je pregledala  prispela 2 predloga  kandidatov za imenovanje 

predstavnikov ustanovitelja – občine v Svet šole OŠ Prebold  in sicer :  

- SD OO Prebold je predlagal Mohorja Maretiča, stanujočega Latkova vas 221a, 3312 

Prebold. 

- LDS OO Prebold je predlagal Klaudijo Kač,  stanujočo Šešče 13 b, 3312 Prebold. 



Ker ostalih predlogov ni bilo, je Marjan Golavšek kot predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja za tretjega predstavnika predlagal  svetnika Viktorja 

Stergarja, stanujočega  Reška cesta 88, 3312 Prebold. 

Po krajši   razpravi  glede sestave sveta šole  je komisija sprejela naslednja   

2.SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga naslednje  kandidate  

za imenovanje predstavnikov ustanovitelja – občine v Svet šole OŠ Prebold : 

Mohorja Maretiča, Latkova vas 221a, 3312 Prebold. 

Klaudijo Kač, Šešče 13 b, 3312 Prebold. 

Viktorja Stergarja, Reška cesta 88, 3312 Prebold. 

3.SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga novim   kandidatom 

predstavnikom  v Svetu šole OŠ Prebold, da se pred vsako sejo Sveta šole  sestanejo in 

skupaj pregledajo gradivo. 

K 3. točki dnevnega reda: 

Pod točko razno je Matjaž Debelak izpostavil odsotnost vodje občinske uprave in razdelitev 

njegovih opravil. Marjan Golavšek je dejal, da bo potrebno imenovati  vodjo  občinske uprave 

znotraj občinske uprave,  ostala opravila razporediti oz. se dogovoriti z sedanjim vodjem.  

Razprava je tekla tudi o finančnih težavah občine, dokončanju izgradnje vrtca in kanalizaciji. 

Emilija  Črnila  je pohvalila, da je podeljevanje občinskih priznanj potekalo brez napake. 

Matjaž Debelak je pohvalil obrazložitve nagrajencev. 

Izražena je bila kritika glede izvedbe kulturnega programa občinske proslave.  

Seja je bila zaključena ob 19.30  uri. 

 

Zapisala : 

Klaudija Kač  

 

 

 Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

Marjan GOLAVŠEK 

  

 

Posredovano: 

-članom komisije 

-župan 


