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O B Č I N A  P R E B O L D  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

 

 

 03/703-64-00 

                 03/ 703-64-05 

Številka: 032-21/2010-9 
Datum:  03.04.2012 
 

ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V PONEDELJEK,  02.04.2012, 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 in Karol Lobnikar  

       in Franc Škrabe.  

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak in Špela Breznikar. 

Predsednik Marjan Golavšek je ugotovil, da so na seji komisije prisotnih vsi člani in da je 

komisija sklepčna.  

-ugotovitev prisotnosti 

-sprejem dnevnega reda 

Komisija je  sprejela naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 6. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

2. Obravnava predloga razpisa za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine 

Prebold v letu 2012 

3. Predlog predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije 

4. Predlog članov organov Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske 

doline 

5. Pregled pravnih aktov s področja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

6. Razno 

 

K 1. točki dnevnega reda: 

Pregled zapisnika in realizacijo sklepov 6. 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 6. seje.  
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K 2. točki dnevnega reda: 

 
Komisija je obravnavala predlog razpisa za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 

2012 in po krajši razpravi, v kateri so sodelovali Marjan Golavšek, Franc Škrabe in Matjaž Debelak 

sprejela naslednja sklepa. 

2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sprejme razpis za 

dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2012 v katerem se 

popravi in doda: 

- Rok za oddajo do 11. maja 2012, do 12. ure  v odprti kuverti 

- Predlogi in pobude se oddajo v pisni in elektronski obliki na elektronski 

naslov priznanja@prebold.com 

- Prvi del? 

 

3. SKLEP: 

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

dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Prebold v letu 2012 objavi na spletni 

strani Občine Prebold, na oglasni deski upravne zgradbe in v naslednji številki 

Utripa Savinjske doline.  

K 3. točki dnevnega reda: 

Pod to toćko je komisija razpravljala o predlogu predstavnikov v Razvojni svet Savinjske 

regije 

- Glasovanje, preko glasovnic, ki smo jih prejeli po elektrnski pošti 

- Popraviti je potrebno naziv  na glasovnicih 

- Pripraviti 15 glasovnic za volitve na seji občinskega sveta 

- Dorečemo volilno komisijo za izvedbo volitev 

 

4. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z zaprto 

kandidatno listo za _______ in v skladu z 10. členom Odloka ________  

5. SKLEP: 

PREKOPIRAJ 

 

 

K 4. točki dnevnega reda: 

Pod to toćko je komisija razpravljala o predlogu članov organov Območnega razvojnega 

partnerstva Spodnje Savinjske doline 
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- Župan je razložil za kaj gre 

- Golavšek: Na listi bi morali biti vsi župani in nevladne organizacije, ki delujejo na tem 

področju 

- Emilija Črnila: Kaj so naredili v preteklosti? 

- Franc Škrabe: Dela se skupni projekt 

- Marjan Golavšek: Na podlagi česa se projekti izvajajo? 

- Franci Škrabe: Na podlagi Dogovora o ustanovitvi 

- Emilija Črnila: Ne bo prej glasovala, dokler ji ne bo obrazloženo, kako deluje in zakaj 

je potreba po ustanovitvi še tega, saj bi to moralo biti že v programu RASR 

-  

-   

In sprejela  

6. SKLEP 

Gospo Danico Korent se povabi na naslednjo sejo občinskega sveta, da predstavi 

projekte. 

 

 

K 5. točki dnevnega reda: 

Pregled pravnih aktov s področja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

- Vsa gradiva sprintat ven 

-  

K 6. točki dnevnega reda: 

Razno 

- Anton Vesolak 

- Izteče se mandat direktorja občinskem uprave 

- Župan, nihe v občinski upravi ne izpolnjuje pogojev 

- Brez razpis bo Vesolak v.d.  

- Škrabe pravno mnenje 

-  

- Klaudija Kač 

- Ureja Tonijevo arhivo 

 

Potrebno preverit, kaj se bo dalo na sejo os 
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Seja je bila zaključena ob 19. uri. 

 

Zapisala: 

Špela Breznikar 

 

 Predsednik  

Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

Marjan GOLAVŠEK 

 

 

 

Posredovano: 

-članom komisije 

-županu 


