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Številka: 032 - 1 / 2006 - 7 
Datum: 23. 10. 2007 
 
 

Z A P I S N I K  
 
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi, ki je bila 17. oktobra 2007 ob 18. uri, v prostorih 
Gasilskega doma PGD Selnica ob Dravi, Gasilska ul. 1, Selnica ob Dravi. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: 
Darko DOLINŠEK  SD 
Milan FRAS   SDS 
Robert RIBIČ   Mladi Selnice 
Božidar FLAK   SDS  
Dr. Vlasta KRMELJ  Lista za Kobansko 
Andreja ROBIČ   SDS 
Vladimir SABOLEK  SLS 
Andrej SANDE   SLS 
Jože BREZNIK   LDS 
Janko STOJKOVIČ  SDS 
Oto VOGRIN   Neodvisna lista za razvoj Kobanskega  
 
Odsotni člani občinskega sveta:  
Božidar KRIVOKAPIČ  LDS 
Zdravko DOLINŠEK  DESUS 
Metod DOLINŠEK  NeLi 
Janez URBAS   Lista za Kobansko 
 
Ostali prisotni :  
Jurij LEP – župan, mag. Karin JURŠE – direktorica občinske uprave, Slobodan TATALOVIČ – občinska 
uprava. 
 
 

1. točka 
Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 

 
Sejo je pričela in nadalje vodila dr. Vlasta KRMELJ. Ugotovila je, da je na seji prisotnih 11 članov občinskega 
sveta, zato je sklepčen in lahko veljavno sklepa. V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep: 
 
1. SKLEP:  
Za zapisnikarico se izvoli Zdenko Koper. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

2. točka 
Obravnava in sprejem dnevnega reda 

 
Predlog dnevnega reda so svetniki/ce prejeli z vabilom za sklic seje.  
 
K razpravi se ni prijavil nihče. 
 
Predsedujoča je dala sklep o predlaganem dnevnem redu na glasovanje. 
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2. SKLEP:  
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme predlagan dnevni red: 
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev zapisnikarja 
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
3. Izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 

3. točka 
Izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve člana državnega 

sveta ter določitev kandidata za člana državnega sveta 
 
Svetniki in svetnice so gradivo prejeli z vabilom za sklic izredne seje. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej SANDE je obrazložil stališča 
oziroma je predstavil ugotovitve komisije, ki so: 

� Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotavlja, da sta pravočasno prispela dva 
predloga za določitev elektorja in en predlog za določitev kandidata za člana državnega sveta.  

� Komisija ugotavlja, da je OO SDS Selnica ob Dravi za elektorja predlagala Božidarja FLAKA ter da 
za kandidata za člana državnega sveta ni podala predloga.  

� V nadaljevanju komisija ugotavlja, da sta OO SLS Selnica ob Dravi skupaj z Mladimi Selnice za 
elektorja predlagala Vladimirja SABOLEKA, za kandidata za člana državnega sveta pa Andreja 
SANDETA. 

� Komisija ugotavlja tudi, da so vsi predlogi opremljeni s potrebnimi soglasji. 
� Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica 

ob Dravi, da v skladu s tem ugotovitvenim sklepom na svoji seji izvede volitve za elektorja in za 
kandidata za člana državnega sveta. 

 
V nadaljevanju je Slobodan TATALOVIČ prisotne seznanil s postopkom in pravili za določitev elektorja in 
kandidata za člana DS. 
 
Oto VOGRIN je zaradi dogovora v koalicijski skupini napovedal vzdržanje pri glasovanju. 
 
Predsedujoča je skladno s sprejetimi pravili dala na glasovanje naslednji sklep: 
 
3. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi izvoli Božidarja FLAKA za elektorja na volitvah člana 
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti št. 4, ki bodo dne 21. novembra 
2007. 
 
Predsedujoča je ugotovila, da je izid glasovanja 6 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih. Predsedujoča je skladno s 
pravili dala na glasovanje tudi drugega kandidata:  
 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi izvoli Vladimirja SABOLEKA za elektorja na volitvah člana 
državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti št. 4, ki bodo dne 21. novembra 
2007. 
 
Predsedujoča je ugotovila, da je izid glasovanja (3 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih). Predsedujoča je ugotovila: 
 
Skladno z 8. členom Pravil za izvolitev predstavnika Občine Selnica ob Dravi v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta je največ glasov prejel 
Božidar FLAK, ki je tako izbran elektor na volitvah člana državnega sveta – predstavnika lokalnih 
interesov v volilni enoti št. 4, ki bodo dne 21. novembra 2007. 
 
Brez predstavitve kandidata za člana državnega sveta je sledilo še glasovanje o kandidatu za člana 
državnega sveta.  
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4. SKLEP 
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi izvoli Andreja SANDETA za kandidata za člana državnega 
sveta, na volitvah za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni enoti št. 4, ki 
bodo dne 21. novembra 2007. 
 
Predsedujoča je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 0 PROTI, od 11 prisotnih) ugotovila, da je za kandidata 
za člana državnega sveta na volitvah za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v volilni 
enoti št. 4, ki bodo dne 21. novembra 2007 izvoljen Andrej SANDE. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Zdenka Koper, poslovna sekretarka 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 


