
 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

 
 
 
Številka: 032-2/2019   
Datum: 13. 5. 2019 
 
 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v četrtek, 13. 5. 2019 
ob 17.00 uri v prostorih Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. 
Prisotni člani odbora: 
Milan Fras (predsednik), Igor Štruc (član), Štefan Lazar (član) Miro Kobal (član) in Janez Lisjak (član). 
Ostali prisotni:  
Nada Hӧlzl – občinska uprava. 
 

1. točka 
Otvoritev seje in pregled prisotnosti 

Sejo je pričel in nadalje vodil predsednik komisije Milan Fras. Ugotovil je, da je na seji prisotnih pet 
članov komisije, zato je sklepčna. 
 

2. točka 
Potrditev dnevnega reda 

Predsednik je predlagal sprejetje predlaganega dnevnega reda. Ker razprave ni bilo, je bil sprejet 
naslednji sklep: 
1. SKLEP 
Sprejme se predlagani dnevni red: 

1. Otvoritev seje in pregled prisotnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled in potrditev zapisa 4. redne seje  
4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno 

informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi 
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Selnica ob 

Dravi in o prehodu mandata na naslednjega člana  
6. Razno 

 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

3. točka 
Pregled in potrditev zapisa 4. redne seje komisije 

Predsednik komisije je dal v obravnavo in potrditev zapisnik 4. redne seje.  
Ker razprave ni bilo, je predsednik predlagal potrditev zapisnika 4. redne seje in ga dal v glasovanje: 
2. SKLEP 
Potrdi se zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 
 
 

4. točka 
Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno informacijsko 

turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi 
Obrazložitev Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno 
informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi je podal predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Milan Fras. Povedal je, da z dnem, 15. 7. 
2019, poteče štiri letni mandat zdajšnjega sveta zavoda ter je potrebno svet dopolniti z imenovanjem 



enega predstavnika zainteresirane javnosti. Komisija je prejela  predlog za imenovanje predstavnika 
Primoža Rajha v Svet javnega zavoda Kulturno informacijsko turistični center Arnold Tovornik s 
knjižnico Selnica ob Dravi in ga kot takega predlaga v sprejem 
Po krajši razpravi je komisija sprejela naslednji: 
3. SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Selnica ob Dravi, da za predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Kulturno 
informacijsko turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi imenuje Primoža 
Rajha. 
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

 
5. točka 

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi in 
o prehodu mandata na naslednjega člana 

Obrazložitev ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Selnica 
ob Dravi in o prehodu mandata na naslednjega člana je podal predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Milan Fras. Pojasnil je, da svetnici Aniti Vavh na podlagi pisne 
odstopne izjave preneha mandat članice Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi z dnem, ko je 
podala odstopno izjavo. V skladu s sklepom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
Občinska volilna komisija Občine Selnica ob Dravi sprejela ugotovitveni sklep, da mandat svetnice 
občinskega sveta preide na naslednjega kandidata iz Liste za kulturo in razvoj, in sicer Mateja Korena, 
roj. 31. 8. 1977, stanujočega Sv. Duh na Ostrem vrhu 49, 2352 Sv. Duh na Ostrem vrhu.  
Po krajši razpravi je komisija sprejela: 
4. SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 
Selnica ob Drav, da sprejme Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi in o prehodu mandata na naslednjega kandidata iz Liste za 
kulturo in razvoj za člana Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.  
 
Predsednik je na podlagi izida glasovanja (5 ZA, 0 PROTI od 5 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP 
SPREJET. 
 

 
6. točka 

          Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
Seja je bila končana ob 17.25. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Nada HÖLZL, svetovalka 
 
 
 

                                                                                                       Milan FRAS 
             Predsednik komisije  


