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oBčtNsKtSVET
oBčlNE NAKLo
Števĺlka : o32-Oo2o/ 2OL6

Datum: 6.2.2017

ZAPISNIK
15. redne seje občĺnskegasveta občine Naklo, ki je bila v sredo, dne 14.12.2ot6, ob ].7.O0
uri, v sejni sobi občine Naklo'

PRlsoTNl SVETN|K!: Andreja Prosen, Albin Golba, Sandi Robida, lvan Meglič, Marjan Babič,

Ana Jeglič, Zdravko Cankar, Peter Hkavc, Helena Krampl Nikač, Maja Rozman, Nataša Zaletelj,
Jure Renko, Stane Oman, Peter Celar
ODSOTNI SVETNIKI: Katja Bevk
Župeľu: Marko Mravlja
oBčtNSKA UPRAVA: Tomaž Pliberšek, Manca Miko, Mojca šmid, Dragica Roblek, Bojana
Umnik, Mateja Kosmač Jarc, Jana Mihelič
osTALl PRlSoTNl: Andrej Novak - Matrika, Petra Krajner_ Domplan Kranj, Aleš Krumpestarnadzorni odbor
NoVlNARJl: Suzana P. Kovačič- Gorenjski glas
Dnevni red:

1. Potrdĺtev zapisnika L4. redne seje
Ż. odlok občinskem podrobnem prostorskem
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

načrtu NUS

v

poslovni coni Naklo _

dopolnjen osnutek (L. obravnava)
odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljiščv občini Naklo
obravnava)
odlok o Proračunu občine Naklo za leto 2017- predlog
Cenik uporabe prostorov v Gasĺlskem domu Duplje
Cenĺk uporabe prostorov v Domu Janeza Filipiča Naklo
Določitev odškodnine za služnost Telekom d. d.
Poročila Nadzornega odbora
Poročilo župana, pobude in vprašanja

-

predlog

(2.

Župan je v uvodu pozdravil vse prĺsotne ter predlagal spremembo - razšĺritevdnevnega reda
z novo 2. točko - odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o OPPN >NA4-Naklo ob
avtocesti< l, faza- osnutek (1. obravnava).
Župan je dal na gtasovanje razširjeni dnevni red:
Potrditev zapisnika L4. redne seje
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN >NA4-Naklo ob avtocesti< l. faza
- osnutek (L. obravnava)

t.
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3.

odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu NUS v poslovni coni Naklo dopolnjen osnutek (1. obravnava)
4. odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljiščv občini Naklo _ predlog (2.
obravnava)
5. odlok o Proračunu občine Naklo za leto 20L7- predlog
6, Cenik uporabe prostorov v Gasilskem domu Duplje
7. Cenik uporabe prostorov v Domu Janeza Filipiča Naklo
8. Določitev odškodnine za služnost Telekom d. d.
9. Poročila Nadzornega odbora
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad.1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
G. Renko je povedal, da bo v povezavi s člankom v Gorenjskem glasu z dne 7.I2.Ż0L6,pod
katerega je podpisana ga. Suzana Podgoršek Kovačič,podal pojasnila, o čem je bilo govora na
zadnji seji. Kar zadeva zapisnik pretekle seje, so očitno nekateri določene zadeve napačno
razumeli. lzpostavljena so bila določena sprenevedanja okrog glasovanja glede podražitve
cen, zato bi pojasnil svoje izvajanje v razpravi - želja je bila, da se poda odgovor občanom, ki
zaradi samih podražitev postavljajo razna vprašanja, kĺ bo vseboval postavke obrazložitve kot
so bile zajete v elaboratih Komunale Kranj in ki so bile podlaga za glasovanje, ki je bilo
sprejeto na predpretekli seji. Želel bi predvsem to, da se zadeva javno izpostavĺ v glasilu
občĺneNaklo. Po zagotovilih občine, bo to tudi storjeno. Na opozicijo in novinarko je
naslovil vprašanje, ali je članek izdelek avtorja - novinarja Gorenjskega glasa ter ali je to
članek, ki ga je sestavila opozicija. Na koncu članka je tudi stavek, ki se glasi: >da ne bo to
izpadlo kot nagajanje opozĺcije občinskemu svetu, naj dodam, da sta obe svetniški skupini
podprli ...<. Moti ga predvsem to, da se predstavlja zadeva občanom na način, kot da so bili
vsi svetniki v občĺnskemsvetu za to, da se podražitve dogajajo, in da so navdušeni nad tem
ter da se sprenevedajo' lz zapisnika zadnje seje je jasno razvidno, da se nihče nič ne
spreneveda. Sam nosi odgovornost za Vse tisto, kar se dogaja na sejah, kar reče in kar potrdi.
Je bil pa posebej izpostavljen v medijih, v omenjenem članku. Zato je tudi pripravĺl odziv na
članek, poslal ga je na Gorenjski glas, danes pa je dobil odgovor, da v taki obliki ne bo možna
objava, kot sijo je želel.
Župan je prekinĺl izvajanje g. Renka, ker je točka dnevnega reda potrditev zapisnika 14.
redne seje. Če ima g. Renko pripombe na zapisnik, potem lahko nadaljuje, če pripomb na
zapisnik nima, potem lahko poda svoje izvajanje naprej pod točko razno.
G. Renko je poudaril, da bi na tem mestu želel samo to, da je v zapisniku jasno zapisano, da
se niso sprenevedali okrog podraŽitve, še enkrat bi poudarĺl, da je želel le to, da se občanom
predstavi, zakaj so bile sprejete nove oblikovane cene.
Župan je predlagal sklep: Potrdi se zapisnik 14. redne seje občinskega sveta občine Naklo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Stran 2 od 13

