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KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
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OBČINA PREBOLD 

Številka: 0322-1 /2022 

Datum:   8.12.2022 

 

ZAPISNIK 

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

KI JE BILA V ČETRTEK, 8. 12. 2022, OB 19.00 URI V  SEJNI SOBI OBČINE 

PREBOLD 

 

 

Seja se je začela ob 19. uri.  
 

Navzoči so bili naslednji člani komisije: predsednik Franc Škrabe, Boštjan Herodež, Branko 

Verk, Miha Fonda, Oton Račečič. 

 

Ostali prisotni: tajnik občine Tjaša Skočaj Klančnik. 

 

Prvo sejo komisije je v skladu s 25. členom Statuta Občine Prebold sklical župan Vinko 

Debelak, vodil pa jo je predsednik komisije Franc Škrabe. 

 

Ugotovitev prisotnosti članov komisije in potrditev predlaganega dnevnega reda; 

 

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

komisija sklepčna. 

 

Predlagani dnevni red je bil naslednji: 

1. Javni poziv vsem občanom, interesnim organizacijam ter političnim strankam za 

predlaganje kandidatov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Prebold, 

nadzornega odbora in krajevnih odborov. 

2. Razno 

 

V zvezi z dnevnim redom so člani komisije sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi predlagani dnevni 

red. 

 

AD1 

Javni poziv vsem občanom, interesnim organizacijam ter političnim strankam za 

predlaganje kandidatov v stalna delovna telesa Občinskega sveta Občine Prebold, 

nadzornega odbora in krajevnih odborov; 

 

Predsednik komisije je predstavil naloge komisije v času vzpostavljanja delovnih teles 

občinskega sveta, nadzornega odbora in krajevnih odborov. Predstavil je tudi vsebino osnutka 

Javnega poziva za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 

odbora in krajevnih odborov, ki so ga člani komisije prejeli v gradivu.  

 

V nadaljevanju je potekala razprava o vsebini poziva, o rokih, do katerih bo odprt poziv in o 

predvidenih terminih naslednjih sej Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
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V razpravi so se člani komisije strinjali, da se določi rok za predloge predstavnikov v 

delovnih telesih OS 30.12.2022 do 10. ure in za člane krajevnih odborov do 16. 1. 2023 do 11. 

ure.  

 

Predvidoma bo druga seja komisije v torek 10. 1. 2023 ob 18. uri. 

 

Člani komisije so sprejeli naslednji sklep: 

2. SKLEP: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdi besedilo Javnega poziva 

za zbiranje predlogov za člane delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in 

krajevnih odborov z roki za predloge predstavnikov v delovnih telesih OS do 30. 12. 

2022 do 10. ure in za člane krajevnih odborov do 16. 1. 2023 do 11. ure. 

 

3. SKLEP:  

Javni poziv se objavi na spletni strani občine, o objavi poziva se po elektronski pošti 

obvesti predstavnike strank in list v občini. 

 

AD 2 

Razno; 

v okviru točke razno ni bilo razprave. 

 

Seja komisije je bila zaključena ob 19:30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posredovano: 
- Predsedniku, članom in članici Komisije 

- Županu 

- Arhiv. 

Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

Franc Škrabe, l.r. 

 


