OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Datum: 09.11.2006
Številka: 032-0008/2006-1

Z A P I S N I K
1. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, 07. 11. 2006, ob 19.00
uri v sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI : Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič. Zdravko Cankar, Marko
Mravlja, Ana Žontar, Albin Golba, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin
Rehberger, Ana Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič -svetniki; Janez Štular župan;
OSTALI PRISOTNI: Ivanka Jerala – predsednica Občinske volilne komisije, Tatjana
Hudobivnik – namestnica predsednice Občinske volilne komisije;
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan – direktor občinske uprave, Nika Zdjelar –
pripravnica, Jana Mihelič – za zapisnik.
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnike in svetnice, jim čestital k izvolitvi in
vodenje seje predal najstarejšemu svetniku g. Koselju.
G. Koselj je pozdravil vse prisotne, čestital županu in svetnikom k izvolitvi in jim zaželel
veliko uspeha pri delu v občinskem svetu.
G. Goričan je svetnikom pojasnil, da je od Republiške volilne komisije in Urada za lokalno
samoupravo prispelo navodilo o poteku prve seje novega občinskega sveta, katero govori o
imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi
župana, zato je potrebno tudi spremeniti predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o
izvolitvi župana
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane občinskega
sveta
3. Potrditev mandatov svetnikom Občinskega sveta in županu Občine Naklo
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
5. Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Koselj je dal na glasovanje tako spremenjeni dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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A.d.1. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in
ugotovitev o izvolitvi župana
G. Koselj je za člane omenjen Komisije predlagal Ivana Meglič za predsednika ter Petra Celar
in Aleša Krumpestar za člana. V nadaljevanju je g. Koselj dal na glasovanje Sklep: Imenuje
se Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi
župana v sestavi: Ivan Meglič – predsednik, Peter Celar – član in Aleš Krumpestar –
član. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane občinskega
sveta
G. Koselj je predal besedo g. Megliču. G. Meglič je svetnikom pojasnil, da je g. Štular, ki je
bil prvi na listi SLS vrnil mandat in peto mesto za člana občinskega sveta je zasedla naslednja
kandidatka za svetnico ga. Ana Grašič, ki je danes tudi že tukaj.
G. Meglič je prosil go. Jerala – predsednico Občinske volilne komisije da preda poročilo o
volitvah.
Ga. Jerala je v uvodu pozdravila župana in vse svetnike ter svetnice in povedala, da je bila
udeležba na letošnjih volitvah 67,62 %. Za župana je bil izmed treh kandidatov izvoljen Janez
Štular z 1606 glasovi oziroma z 59,97 % glasov. Za člane občinskega sveta so bili izmed
dvanajstih list dobljeni naslednji mandati: SDS – 3 mandate, DeSUS – 1 mandat, N.Si – 2
mandata, SZNKS – 1 mandat, SD – 1 mandat, LDS – 2 mandata in SLS – 5 mandatov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi dobljenih preferenčnih glasov dobil
neposredni mandat kandidat liste Stranka za napredek krajevnih skupnosti – Anton Kosec. Iz
posameznih list so bili tako izvoljeni naslednji kandidati:
• Slovenska demokratska stranka: Albin Golba, Marko Mravlja, Ana Žontar;
• Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Zdravko Cankar;
• Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka: Peter Celar, Branka Uranič;
• Stranka za napredek krajevnih skupnosti: Anton Kosec;
• Socialni demokrati: Stanislav Koselj;
• Liberalna demokracija Slovenije: Aleš Krumpestar, Jože Mohorič;
• Slovenska ljudska stranka: Janez Štular, Marjan Babič, Gabrijela Jošt, Ivan Meglič,
Albin Rehberger. Glede na to, da je nosilec liste postal župan je peto mesto zasedla
Ana Grašič.
Ga. Jerala je v imenu Občinske volilne komisije in v svojem imenu izvoljenemu županu in
izvoljenim svetnikom in svetnicam čestitala in zaželela uspešno delo v skupno dobro vseh.
A.d.3. Potrditev mandatov svetnikom Občinskega sveta in županu Občine Naklo
Glede na to, da na poročilo Občinske volilne komisije ni bilo pripomb, ugovorov ali pritožb je
predsedujoči dal na glasovanje Sklep: Potrdijo se mandati vseh novoizvoljenih občinskih
svetnikov in mandat župana. Sklep je bil soglasno sprejet.
Vodenje seje je v nadaljevanju prevzel župan g. Janez Štular.
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A.d.4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je povedal, da je za omenjeno komisijo potrebno imenovati tri člane. Župan je za
predsednika komisije predlagal Marjana Babič, za člana komisije pa Branko Uranič in Marka
Mravlja.
G. Krumpestar je čestital vsem novoizvoljenim svetnikom in županu, zaželel plodno
sodelovanje ter izrazil podporo županovemu predlogu za sestavo komisije.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Imenuje se Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Marjan Babič, Žeje 1 a, 4203 Duplje –
predsednik, Branka Uranič, Pokopališka pot 16, 4202 Naklo – član in Marko Mravlja,
Strahinj 72, 4202 Naklo – član. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.5. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je še enkrat čestital vsem novoizvoljenim svetnikom in svetnicam. Poudaril je, da biti
izvoljen v občinski svet ni tako enostavno in vsak posameznik se je moral za izvolitev
potruditi. Predvolilne obljube bo potrebno izpolniti, zato je potrebno pustiti politiko ob strani,
biti konstruktivni in plodni. Do sedaj se v občinskem svetu ni podpisovalo koalicijskih
pogodb pač pa se je delovalo v dobro občine. Župan je dodal, da računa na dobro sodelovanje
in potem se bo tudi dobro delalo. V primeru, da pa se za vsako ceno o stvareh odloča s
političnega vidika potem pa razvoja ne bo. Naslednja seja naj bi bila še v mesecu novembru in
do takrat bo pripravljen memorandum proračuna za leto 2007, izvolili naj bi tudi odbore in
začeli z delom, da bi v mesecu decembru sprejeli osnutek proračuna in v začetku januarja
proračun in s tem omogočili nemoteno delovanje.
Župan je svetnikom zaželel uspešno delo z željo, da bi po zaključku mandata lahko z
zadovoljstvom pogledali na opravljeno delo.
G. Babič se je v imenu novoizvoljene Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
zahvalil za zaupanje in pozval svetnike, da izpolnijo izjave o želenem sodelovanju v
posameznem odboru in jih vrnejo do petka 10.11.2006. Na podlagi teh izjav se bodo
oblikovali predlogi za sestave odborov. V nadaljevanju je čestital vsem svetnikom, v prvi vrsti
pa županu za izvolitev.
G. Mravlja je tudi v imenu stranke vsem izrekel čestitke ob izvolitvi in poudaril, da bodo na
prvem mestu skupni interesi.
G. Kosec je tudi izrekel čestitke za izvolitev in postavil vprašanje v zvezi z nadaljevanji del na
Cegelnici.
G. župan je odgovoril, da točnega terminskega plana ne ve, da pa bodo v grobem dela
opravljena v mesecu novembru. Župan je še dodal, da se jutri, 8. 11. 2006, dobijo s
predstavniki DARS-a na temo deviacije pri Zupanovi domačiji na Cegelnici.
G. Celar je opozoril, da na spletni strani niso objavljeni zadnji zapisniki sej.
G. župan je odgovoril, da se bo to popravilo.
G. Cankar je postavil vprašanje zakaj so se začeta dela na krožišču ustavila.
G. župan je pojasnil, da je investitor tega krožišča družba za državne ceste, izbran izvajalec je
Cestno podjetje Kranj, ki pa ima v tem predvolilnem času zelo zasedene kapacitete in zato so
se dela ustavila. Po pogodbi mora biti krožišče dograjeno do meseca maja 2007.
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G. Mravlja je opozoril na naziv njihove stranke, ki je spremenjen, vendar na občinski spletni
strani še ni popravljen.
G. Goričan je odgovoril, da se bo z navedbo novih svetnikov tudi to popravilo.
G. Krumpestar je vprašal, kaj se naredi s poročili o premoženjskem stanju, ki so bila
deponirana na občini ob začetku prejšnjega mandata.
G. Goričan je odgovoril, da se uničijo.

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič
Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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