občĺnaNaklo
Stara cesta 61,4202 Naklo

tel.: 04 277 11 00, fax: 04277 11 11
e-pošta: glavna. pisarna@obcina-naklo.si

oBÓNsKt SVET
oBčtNE NAKto
števi l ka : o32-oo22 / 2o 12-03

Datum: 19.L0.2O72

ZAPISN!K
2. izredne seje občinskega sveta občine Naklo, kije bila v četrtek, dne 18.10.2ot2, ob 17.00
uriv sejni sobi občine Naklo.

PRtsoTNt SVETNIK!: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Anton Grašič,Janez štular,
Marjan Babič, lvan Meg|ič, Peter Celar, Aleš Krumpestar, Vinko Ušeničnik,Nikolina Rozman,
Peter Hkavc; podžupani Stanislav Koselj, Albin Golba in Zdravko Cankar
Župłľĺ:Marko Mravlja
OSTAII PRISOTNI: oBÓNsKA UPRAVA: Bojana Umnik, Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: -

Dnevni red:

1.

Volitve elektorjev in kandidatov za člana državnega sveta

Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne, predstavil namen današnje seje ter besedo predal
predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volltve in imenovanja, ge. Koščevi.Ga. Koščeva
je povedala, da je bil L7.9.2oL2 občinskim svetnikom posredovan poziv za predlaganje
kandidatov za elektorja ter kandidatov za člana državnega sveta. Do 3.10.2012 so bili prejeti
naslednji predlogi:
za elektorje: Albin Golba, Marko Mravlja in lvan Meglič;
za kandidata za člana državnega sveta: Janez Tavčar (predlagatelj Stanlslav Koselj) in
Mirko Kozelj (predlagatelj Albin Golba)
Ga. Koščevaje povedala, da v skladu s Pravilnikom za izvolitev predstavnikov v volilno telo za
volitve člana državnega sveta ln določitev kandidata za člana državnega sveta z dne
15.10.1997 na seji svetniki lzmed sebe izvolijo 3-člansko komisijo. Ga. Koščevaje za člane
komisije predlagala Petra Hkavca, Ano Žontar in Marjana Babiča.
Župan je v predlagal Sklep: tmenuje se votitna komisija z naslednjimi čtani: Peter Hkavc,
Ana Žontar in Marian Babič.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

-

L

-

G. Koščevaje še dodala, da se elektorja voli s tajnim glasovanjem, na glasovnicl so kandidati
napisani po abecednem vrstnem redu. član občinskega sveta glasuje za posameznega
kandidata tako, da obkroži zaporedno številko pred dvema kandidatoma. lzvoljena sta
kandidata, ki sta prejela največ glasov. Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim
glasovanjem. G|asuje se z glasovnicami. V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje
oziroma kandidatov za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako število najvišje
oziroma najnižje za izvolitev potrebno število glasov, določi o izvolitvi oziroma določitvi žreb,
ki se opravi na seji občinskega sveta. Žreb opravijo predlagatelji v prisotnostl volilne komisije.

V nadaljevanju je volilna komisija občinskim svetnikom razdelila glasovnice in svetniki so

opravill glasovanje.
Po oprav|jenem glasovanju je volilna komisija preštela glasove.
Ga. Umnikova je po opravljenem delu volilne komisije podala poročllo:
Razdeljenih je bilo 15 glasovnic za elektorie in 15 glasovnic za kandidata za člana državnega
sveta. oddanih ie bilo 15 glasovnic za elektorie in 15 glasovnic za kandidata za člana
državnega sveta. Po pregledu glasovnic je volilna komislja ugotovila, da je bilo 15 veljavnih
in nobena neveljavna oddana glasovnica za elektorie ter 14 veljavnih in I neveljavna
oddana glasovnica za kandidata za č|ana državnega sveta. Po preštetju glasov je volilna
komisija ugotovila da je Albin Golba dobil 7 glasov, lvan Meglič je dobil 8 glasov in Marko
Mravlja 10 glasov. Po preštetju glasov za kandidata za člana državnega sveta je volilna
komisija ugotovila, da je Mirko Kozelj prejel 10 glasov, Janez Tavčar je prejel 4 glasove.
VoliIna komisija ie tako ugotovila, da sta za elektorja izvoljena lvan Meglič in Marko
Mravlja, za kandidata za člana državnega sveta je izvoljen Mirko Kozelj.

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
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