OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
1. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila dne 28.11.2002, ob 19. uri v
sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj,inž.str., Aleš Krumpestar,univ.dipl.ekon., Dušan
Dermota, Jože Mohorič, Viktor Poličar,univ.dipl.org., Branka Uranič,ekon., Peter Celar,ekon.,
Janez Pivk, Andrej Vreg,org.dela, Albin Rehberger, Franc Pavlin,univ.dipl.inž.kmet., Silvo
Golob, Marjan Babič,univ.dipl.inž.mat., Franc Jeglič,org.dela, Ivan Meglič; Ivan Štular-župan
Drago Goričan – direktor občinske uprave, Tatjana Hudobivnik- namestnica predsednice
Občinske volilne komisije, Janez Kuhar – Glas Občine Naklo, Simon Papler, Drago Papler –
DTV Loka, Stojan Saje – Gorenjski Glas, Marjana Hanc – Delo, Lea Jarc – Radio Gorenc, za
zapisnik – Jana Mihelič

Dnevni red :
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane občinskega
sveta in predložitev poročila s potrdili o izvolitvi Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta in županu
5. Imenovanje statutarne komisije
6. Imenovanje podžupana
7. Poročilo župana, pobude in vprašanja – teze proračuna 2003

A.d.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
V uvodu je župan ugotovil sklepčnost, pozdravil gospo svetnico, nove in stare svetnike,
novinarje, člane občinske uprave in namestnico Občinske volilne komisije. Vsem svetnikom
je čestital k izvolitvi in jim zaželel uspešno delo v korist kraja in občanov občine Naklo. V
nadaljevanju je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer : zamenjavo 2. in 3. točke ter
umik 5. točke dnevnega reda.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje dnevni red s predlaganimi spremembami.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane občinskega
sveta in predložitev poročila s potrdili o izvolitvi Komisiji za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Župan je predal besedo ge. Hudobivnikovi-namestnici predsednice Občinske volilne komisije.
Ga. Hudobivnikova je občinski svet obvestila o rezultatu volitev za župana ter za občinske
svetnike v Občinski svet Občine Naklo. Za župana je bil izvoljen g. Ivan Štular, za svetnike
pa je stranka SLS dobila pet mandatov, stranka LDS tri , stranka SDS dva, stranka N.Si dva,
stranka ZLSD enega, stranka SMS enega in lista Za skupno dobro en mandat. Svetnike je tudi
obvestila o prejeti izjavi g. Štularja za odstop iz mesta svetnika, tako pripada mesto svetnika
naslednjemu na listi stranke SLS. Poročilo je bilo 15.11.2002 posredovano županu,
predstavnikom list ter v celoti objavljeno v Uradnem vestniku Gorenjske, dne 22.11.2002.
Župan se je ge. Hudobivnikovi zahvalil za posredovano poročilo.
A.d. 3. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je pojasnil, da po poslovniku člane komisije predlaga župan. Njegov predlog za
članstvo v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bil: g. Babič Marjan, g.
Franci Pavlin in ga. Branka Uranič. Pripombo na predlagano sestavo je imel g. Dermota,
kateri je smatral, da takšen predlog pomeni žalitev za vse ostale stranke, ki so bile na volitvah
tudi demokratično izvoljene v občinski svet. Župan je pojasnil, da bo potrebno ustanoviti še
vse odbore pri občinskem svetu in dela bo dovolj za vse.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog za Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja v sestavi: g. Babič Marjan-predsednik, Franci Pavlin-član in
Branka Uranič-član. Predlog je bil z 9 glasovi ZA , 5 glasovi PROTI in 1 VZDRŽANIM
glasom sprejet.
Po končanem glasovanju je ga. Hudobivnikova predala poročilo Občinske volilne komisije o
izidu volitev 2002 predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – g.
Babiču.
A.d.4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta in županu
Župan je na podlagi Poročila Občinske volilne komisije dal v paketu na glasovanje
potrditev mandatov svetnikov in župana. Mandati so bili soglasno potrjeni.
A.d.5. Imenovanje podžupana
Župan je za podžupana predlagal g. Ivana Megliča. Utemeljitev tega predloga je strokovnost
g. Megliča na področju komunale in infrastrukture, njegova stalna dosegljivost ter tudi
uspešno delo in sodelovanje v preteklem mandatu.
Župan je dal na glasovanje predlog: Za podžupana se imenuje g. Ivana Megliča. Predlog
je bil z 8 glasovi ZA, 6 glasovi PROTI in 1 VZDRŽANIM glasom sprejet.
Po končanem glasovanju se je g. Meglič zahvalil županu za ponovno zaupanje ter svetnici in
svetnikom za potrditev.
A.d.6. Poročilo župana, pobude in vprašanja – teze proračuna 2003
•

Poročilo župana:

Župan je v svojem poročilu, z namenom, da bi se v mesecu decembru že lahko sprejemal
osnutek proračuna za leto 2003, svetnikom poročal o predvidenih investicijah v prihodnjem
proračunskem letu. Med najpomembnejšimi je naštel prizidek k osnovni šoli, kanalizacija
Cegelnica – Duplje, izgradnja ambulante in lekarne, dotacije gasilskemu društvu, kinologom

in društvu upokojencev, izgradnja vodovoda, asfaltiranje, nakup potrebnih zemljišč ter
pridobitev potrebnih dokumentacij za izvedbo posameznih investicij.
V nadaljevanju je župan svetnike pozval, da naj v primeru, da imajo predloge za še dodatne
investicije le-te pisno predložijo občinski upravi do 10.decembra t.l. Hkrati jih je povabil, da
izpolnijo anketne liste o željenem sodelovanju v posameznem odboru pri občinskem svetu ter
jih tudi dostavijo do 10. decembra.
G. Goričan je svetnike obvestil tudi o že predlaganem izletu občinskih svetnikov, ki bo
14.12.2002 po priloženem programu.
V nadaljevanju je župan svetnikom pojasnil, da morajo, na podlagi 9. člena Zakona o
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, poklicni in nepoklicni
funkcionarji najkasneje v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije, pristojni komisiji
sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. Predlog župana je bil, da se za
opravljanje nalog po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo pooblasti Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlog
je bil z 11 glasovi ZA in 4 VZDRŽANIMI glasovi sprejet.
• Pobude in vprašanja:
G. Celar je predlagal, da se novim svetnikom dostavi statut občine in poslovnik občinskega
sveta, ter opozoril na slabo izvedena dela pri polaganju kabla za kabelsko televizijo, na
poškodovano ograjo na nadvozu za Strahinj ter na udarno jamo pri južnem priključku – izvoz
Pivka.
G. Pavlin je opozoril na odstranitev plakatov po končanih volitvah.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič, ekon.

Občinski svet Občine Naklo
župan, Ivan Štular

