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oečlNe NAKLo

Števĺlka: 03Ż-0076/

Datum: 4.II.Ż074

Żotł

ZAPISNIK
1. redne seje občinskega sveta občine Naklo, kije bila v sredo, dne 22.10.zoL4,ob
1-7.00 uri,
v sejni sobi občine Naklo.

PRlsoTNl SVETNIK!: Andreja Pavlin, Albin Golba, Neža Žontar, Sandi Robida, lvan Meglič,

Katja Bevk, Marjan Babič, Ana Jeglič, Zdravko Cankar, Helena Krampl Nĺkač,Peter Hkavc,
Jure
Renko, Nataša Zaletelj, Peter Celar, Stane oman
Župłru: Marko Mravlja
oBčINSKA UPRAVA: Bojana Umnik
PRlsoTNl NoVlNARJI: Suzana P. Kovačič- Gorenjski glas, Branka Jurhar Radio Triglav
-

Dnevni red:

t.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovĺtev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
Poročilo občinske volĺlne komisije o izidu volitev v občinski svet in župana
lmenovanje komisije za potrdĺtev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
župana
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev ĺzvolitve župana
lmenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Skladno

s

Poslovnikom občinskega sveta občine Naklo (Uradnĺ list Rs,

spremembami) sejo vodi najstarejši član občinskega sveta g. Stane oman.
-

št. 99/O7

s

Ad. 1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta
G. oman je ugotovil, da je navzočih vseh 15 novoizvoljenih čtanov sveta.

Ad. 2 Poročilo občinske volilne komisije o izidu vo|itev v občinski svet in župana

G. oman je predal besedo ge. Hudobivnik, predsednici občinske volilne komisije _ v

nadaljevanju oVK, kije najprej predstavila poročilo oVK o ĺzidu volitev za župana. V občinije
6 volišč(4 redna volišča,voliščeza predčasno glasovanje in voliščeza glasovanje po pošti),
prejetih je bilo 5 zapisnikov (iz4 rednih voliščin voliščaza predčasno glasovanje, medtem
ko
za glasovanje po pošti ni bilo prejete zahteve). V volilni imenik za območje občine je bilo
vpisanih 4.278 volivcev, s potrdilom ni glasoval nihče' Po volilnem imeniku je glasovalo
skupaj 2.566 volivcev, od tega predčasno 72 volĺvcev. oddanih je bĺlo 2.565 glasovnic,
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neveljavnih glasovnic je bilo 30, to pomeni, da je bĺlo veljavnih Ż'535 glasovnic. Glede na
prejete glasovnice so kandidati prejelĺ naslednje število glasov:

t.

2.

3.
4.
5.

Zdravko Cankar - 318 glasov oz. 12,54 %o
Stane oman - 65 glasov oz. Ż,56 %o
Marko Mravlja - 1..328 glasov o2.52,59 %
Rok Hribar - 49 glasov oz. 1,93 %o
lvan Meglič _775 glasov oz. 30,57 %

oVK tako na podlagĺ ugotovljenĺh izĺdov glasovanja po posameznih voliščĺhza volitve župana
občine Naklo ugotavlja, da je za župana izvoljen kandidat Marko Mravlja, ki je dobil večino
oddanih glasov.
Nadalje je ga. Hudobivnik predstavila tudĺ poročilo oVK o izidu volitev v občinski svet, in
sicer je bilo število voliščenako, s potrdilom ni glasoval nihče, zahtev po glasovanju po pošti
ni bilo, po volilnem imeniku je tako glasovalo 2'566 volivcev, od tega 72 volivcev predčasno,
oddanih je bilo 2.565 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 80 glasovnic, veljavnih je bilo torej
2.485 glasovnic. Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:

L.
Z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- 539 glasov
LDS - 56 glasov
DeSUS - 398 glasov

SLS

-

L37 glasov
Lista za MOJ kraj - 353 glasov
Lista za občanke in občane _ 72t glasov

SD

- 6L9 glasov
N.Si - 262 glasov

SDS

lz posameznih list pa so bili izvoljeni naslednji kandidati:
1'. SLS - lvan Meglič, Katja Bevk, Marjan Babič, Ana Jeglič
2. DeSUS - Zdravko Cankar, mag. Helena Krampl Nĺkač,Peter Hkavc
3. SD - Stane Oman
4. Lista za MoJ kraj -Jure Renko, Nataša Zaletelj
5. sDs - Marko Mravlja, Andreja Prosen, Albin Golba, Neža Žontar
6. N.Si- Peter Celar
Razprave ni bilo.

G. oman je daI na glasovanje naslednji sklep: občlnski svet se je seznanil s poročilom oVK
o izidu rednih volltev za župana in občinski svet, ki so bile 5.Lo.2oL4.
Ob glasovaniu je bilo prisotnih 15 svetnikov. Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.3 lmenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvotitve
župana
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G. Oman je dal na glasovanje naslednji sklep: lmenuje se mandatna komisija v sestavi:
- Nataša Zaletelj
- Albin Golba
- lvan Meglič

ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. sklep je bil soglasno sprejet.
G. oman je prekinil sejo, da mandatna komisĺja opravi svoje delo.
Po krajši prekinitvi se je seja nadaljevala.

Ad.4 Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
G. oman je predal besedo g. Golbi, ki je predstaviĺ poročilo mandatne komisije, ki ji je bĺlo
dne 2Ż.to.zo1'4 predloženo poročilo občinske volilne komĺsije o izidu volitev za člane
občinskega sveta št. o41-0051'/20t4-Ż z dne 6.to'Żot4 ter potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta. Pritožb predstavnĺkov list kandidatov mandatna komisija ni prejela.
Mandatna komĺsĺjaje pregledala prejeto dokumentacijo in predlaga občinskemu svetu, da se
potrdijo mandati:
1'. SLS - lvan Meglíč,Katja Bevk, Marjan Babič, Ana Jeglič
2' DeSUS - Zdravko Cankar, mag. Helena Krampl Nikač, Peter Hkavc
3. SD - Stane Oman
4. Lista za MoJ kraj -Jure Renko, Nataša Zaletelj
5' sDs - Marko Mravlja, Andreja Prosen, Albin Golba, Neža Žontar
6. N.Si- Peter Celar
G. Oman je dal na glasovanje naslednji sklep: Potrdijo se mandati svetnlkov kot izhaja iz
poročila občinske volilne komisije.

ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5 Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
G. oman je besedo predal g. Golbi, ki je predstavil poročilo mandatne komisije, ki ji je bila
dne 2Ż.10.2014 predloŽeno poročilo oVK o izidu volitev za člane občinskega sveta št. o4].o051'/zo1'4-]. z dne 6.10.zot4 ter potrdilo o ĺzvolitvi za župana. Pritožb predstavnikov
kandidatov mandatna komisija ni prejela.
Mandatna komisija je pregledala prejeto dokumentacĺjo in predlaga občinskemu svetu, da se
sprejme ugotovitveni sklep, da je bil za župana izvoljen Marko Mravlja.

G. oman je dal na glasovanje naslednji sklep: občinski svet je na podlagi poročila
mandatne komisije ugotovil, da je za župana izvoljen g. Mravlja.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Mravlja je povedal, da sprejema mandat župana občine Naklo.

Ker je g. Mravlja sprejel mandate župana občĺneNaklo, je g. oman predlagal sprejem
naslednjega sklepa: Županu g. Mravlji mandat člana občinskega svetnika predčasno
preneha iz razloga nezdružljivosti funkcij po 5. alinei 1. odstavka 37. a člena Zakona o
loka!ni samoupravi. občinski svet o tem obvesti občinsko volilno komisijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. oman je prekinil sejo, da oVK izvede postopek za popolnitev občinskega sveta.

Po krajši prekinitvi se je seja nadaljevala.

G. Mravlja se je odrekel pritoŽbi za ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana sveta
zaradĺ nezdruŽljivostifunkcij po 5. alinei ]-. odstavka 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi.
Ga. Hudobivnik je povedala, da na podlagi 30. člena Zakona o |okalnih volitvah postane član
občĺnskegasveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bĺ bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat. oVK je ugotovila, da bi bil za člana
občinskega sveta iz liste SDS v v primeru, da ne bi bil izvoljen Marko Mravlja, izvoljen Sandi
Robida. G. Robida je oVK Že podal izjavo, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta.
G. Oman je da! na glasovanje naslednji sklep: Potrdi se mandat svetnika Sandija Robida.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Vodenje seje prevzame župan g. Mravlja, ki je čestital vsem novoizvoljenim članom
občinskega sveta in zaŽelel uspešno delo, predvsem V to smer, katero so vsi zagovarjali v
volilnĺ kampanji- za dobrobĺt občine Naklo.
Ad. 6 lmenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in lmenovanja
Župan je v komisĺjo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - v nadaljevanju KMVV|
predlagalAndrejo Prosen kot predsednico terJureta Renko in Katjo Bevk kot člana.

-

G. Babič je predlagal drugačen predlog in sicer predlaga KMVVl v sestavi Zdravko Cankar,
lvan Meglič in Andreja Prosen.
Župan je dal na glasovanje naslednji sklep: V KMWI se imenuje Andreja Prosen kot
predsednica, Jure Renko in Katja Bevk kot člana.
Ob glasovanju je bllo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet z I glasovl ZAinT PROTI.
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Župan je da! na glasovanje naslednji sklep: V KMW| se imenuje Zdravka Cankarja, lvana
Megliča in Andrejo Prosen.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep ni bil sprejet, z7 glasovi ZA in 8 pROTt.

Seja je bila zaključena ob t7:Ż5 uri.

Zapisnik:
Bojana UmniĘ
I

I
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