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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  

www.prebold.si, e-naslov: obcina@prebold.si 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 

telefon: 03 703 64 00, faks: 03 703 64 05 

 

 

 

OBČINA PREBOLD  

 

Številka: 0322-0005/2022 

Datum:  12.10.2022 

 

ZAPISNIK 27. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA, KI JE BILA V SREDO, 12.10.2022, OB 17.00 URI V SEJNI SOBI 

OBČINE PREBOLD 

 

Seja se je začela ob 19.00 uri.  
 

Navzoči so bili naslednji člani komisije: predsednik Franc Škrabe, Miha Fonda, mag. Marko 

Repnik, Marjan Golavšek. 
 

Ostali prisotni: župan Vinko Debelak, Tjaša Skočaj Klančnik 

 

Odsotni/opravičeni: mag. Boris Kupec. 

 

AD1 

Ugotovitev prisotnosti članov komisije in potrditev predlaganega dnevnega reda; 

Predsednik komisije Franc Škrabe je ugotovil, da so na seji komisije prisotni štirje člani in da 

je komisija sklepčna. 

 

AD2 

Potrditev predlaganega dnevnega reda 

Predsednik komisije Franc Škrabe je predstavil dnevni red. Predlagan je bil naslednji dnevni 

red: 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti članov komisije 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja 

4. Zbiranje predlogov za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za 

člana državnega sveta 

5. Razno 
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V zvezi z dnevnim redom so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlagan dnevni 

red. 

 

AD3 

Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja; 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc Škrabe je prebral 

zapisnik 26. seje komisije in podal pregled realizacije sklepov.  

 

Člani komisije so s 4 glasovi za sprejeli naslednji sklep: 

 

2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi zapisnik 26. seje. 

 

AD4 

Zbiranje predlogov za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 

državnega sveta 

 

Volitve v državni svet za predstavnike lokalnih skupnosti bodo 23.11.2022. Glede na 

navedeno mora občinski svet Občine Prebold izvoliti predstavnike občine (elektorje), ki bodo 

sodelovali v volilnem telesu, ki bo izvolilo predstavnika lokalnih skupnosti 5. volilne enote s 

sedežem v Celju. 

Občinski svet mora elektorje in morebitnega kandidata za državni svet predlagati najkasneje 

30 dni pred volitvami, do 23.10.2022. Izvolitev elektorjev in kandidatov za državni svet 

poteka v skladu z določili Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. 

volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega 

sveta (Uradni list RS, št. 90/02).  

 

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. volilne enote za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 

90/02) je potrebno v bodoče uskladiti  z zakonodajo ter določiti, da v kolikor sta za elektorja 

predlagana le dva člana, se ne izvede tajno glasovanje. 

 

Kandidate za elektorje in predstavnike v državnem svetu lahko predlaga vsak član občinskega 

sveta. Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, predloge pa se predloži komisiji 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Javni poziv za zbiranje predlogov za volitve 

člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta  je bil posredovan 

občinskim svetnikom. Do roka sta prispeli dve prijavi. (Liljana Kač in Repnik Marko) 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sestavila seznam predlaganih 

kandidatov po abecednem vrstnem redu predlaganih kandidatov za elektorje ter kandidatov za 

člane Državnega sveta, ki jih bo predložila občinskemu svetu, ki o kandidatih glasuje na 

tajnem glasovanju. V primeru, da več kandidatov dobi enako število glasov se kandidata 

določi z žrebom, ki se opravi takoj na seji sveta. 

 

V skladu s sklepom Državne volilne komisije izvoli občinski svet Občine Prebold največ dva 

elektorja in največ enega kandidata za predstavnika v državnem svetu. 
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Po razpravi so člani komisije s 4 glasovi za sprejeli naslednje sklepe:  

 

3.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posreduje Občinskemu svetu 

Občine Prebold seznam predstavnikov Občine Prebold v volilnem telesu 5. volilne enote, 

ki ga sestavljajo: 

- Kač Liljana, 

- Repnik Marko. 

 

4.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela nobenega predloga za 

kandidata za predstavnika lokalnih skupnosti v državnem svetu.  

 

5.  SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga županu Občine 

Prebold, da za izvedbo volitev predstavnikov Občine Prebold v volilnem telesu 5. volilne 

enote imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo:  

- predsednik Marjan Golavšek 

- član Miha Fonda 

- član Franci Škrabe 

 

 

AD5 

Razno 

 

Člani KMVVI so se seznanili z odstopom Prevoršek Bernarde kot namestnice člana Občinske 

volilne komisije. 

 

Pripravi se Razpis za podelitev priznanj Občine Prebold na področju kulture v letu 2022, 

objava 9.11.2022, rok za prijave 16.12.2022. 

 

 

Seja komisije je bila zaključena ob 18.00 uri.  

 

 

 

Zapisala: 

Tjaša Skočaj Klančnik 

 

 

 

Posredovano: 
- predsedniku in članom komisije, 

- županu, 

- arhiv. 

Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Škrabe 

 


