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Občina Črna na Koroškem 
              Center 101 
   2393 Črna na Koroškem 
    Tel.:  02/ 870 48 10,     Fax:  02/ 870 48 21 
          spletna stran: http://www.crna.si 
                e-mail: obcina@crna.si        
 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
                             
 
 
Datum: 9. 2. 2009 
Številka: 03201-0012/2007 
 
 

ZAPISNIK 
 
12. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v torek,      
04. 02. 2009, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Črna na Koroškem. 
 
PRISOTNI: Suzana Fajmut Štrucl, predsednica,  
Rajko Lesjak (član),  Milan Savelli (član), Nada Vačun (tajnica občinske uprave).   
          
Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja za dne  4.2. 2009; 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne, 4.12. 2008; 
3. Priprava predloga za nadomestnega člana v odbor za komunalne zadeve, urejanje  
      prostora in varstvo okolja; 
4. Razno.  

 
 
K točki 1 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je dala v razpravo dnevni red za 12. redno sejo, za dne 4. 2. 2009. 
K dnevnemu redu ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 1/1 
Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so potrdili dnevni red 12. 
redne seje, dne 4. 2. 2009. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali. 
 
K točki 2 
 
Mag. Suzana Fajmut Štrucl je dala v razpravo zapisnik 11. redne, z dne 04.12. 2008. 
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SKLEP 2/1 
Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so potrdili zapisnik 11. 
redne seje, z dne 04. 12. 2008. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
K točki 3 
 
Stranke so podale predloge za dodatnega člana Odbora za komunalne zadeve, urejanje 
prostora in varstvo okolja, in sicer: 

- SDS: Antolič Slavka, ml. 
- DeSUS: Pernat Jakoba 
- ZNS: Rajzer Mirka 

 
Predlog stranke ZNS za Rajzer Mirka je bil vložen prepozno, saj bi moral na občinsko upravo 
prispeti do 15. 12. 2008 do 14.00 ure, vloga pa je prispela po elektronski pošti 15.12.2008 ob 
18.34 uri. Zato so člani komisije glasovali samo za dva prispela predloga.  
Glasovanje:  Antolič Slavko: eden za, dva proti 
                     Pernat Jakob – dva za, eden proti 
 
SKLEP 3/1 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da 
imenuje v Odbor za komunalne zadeve, urejanje prostora in varstvo okolja  za člana 
Pernat Jakoba, ki ga je predlagala stranka DeSUS. 
Glasovanje: vsi prisotni so glasovali za. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednica 
Tajnica občinske uprave        Komisije za mandatna vprašanja, 
Nada Vačun, dipl. upr. org.                                                     volitve in imenovanja 
                                           mag. Suzana Fajmut Štrucl l.r. 


