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oBčlNsKlSVET
oBčlNE NAKLo
Številka: 03Ż-0026 / 2OI5

Datum: 26.0L,20t6

ZAPISNIK
3. izredne seje občinskega sveta občine Naklo, ki je bila v sredo, dne 16.12.2oL5, ob ].7.00
uri, v sejni sobi občine Naklo.

PRlsoTNl SVETNIK!: Albin Golba, Andreja Prosen, Sandi Robida, Maja Lukač, Marjan Babič,
Ana Jeglič, Zdravko Cankar, Helena Krampl Nikač, Jure Renko, Nataša Zaletelj, Stane ornan,
Peter Celar
oDsoTNlSVETNIK!: lvan Meglič, Katja Bevk, Peter Hkavc
ŽupRĺrl: Marko Mravlja
oBčlNsKA UPRAVA: Mojca Šmid, Bojana Umnik, Jana Mihelič
VABUENl RAzLAGALcl GRADIVA: Tone Rebol- Domplan Krańj
NOVINARJ!: Suzana P. Kovačič
Dnevni red:

L,
2.
3.
4.

Razveljavĺtev Sklepa o sprejemu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiščav občini Naklo
Razveljavitev Sklepa o delnĺ oprostitvi plačila za uporabo stavbnih zemljišč
odlok o nadomestĺlu za uporabo stavbnega zemljiščav občĺniNaklo
Spremembe in dopolnitve odloka o OPPN območje Po11 SPODNJA VAs - SEVER

Župan je pozdravil vse prisotne, obrazložil nujnost sklica izredne seje, ugotovil sklepčnost ter
predlagal potrditev dnevnega reda.
Ob glasovanju o dnevnem redu je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.l.

Razveljavitev Sklepa o spreiemu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiščav občini Naklo
Ad.2. Razveljavitev Sklepa o delni oprostitvi plačila za uporabo stavbnih zemljišč
Ad.3. odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiščav občini Naklo
Ga. Umnik je povedala, da smo na zadnji seji prekmalu dali v obravnavo Odlok o NUSZ-ju in
sicer pred samo objavo Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 20L6 in 20t7, kateri pa
predstavlja pravno podlago za spreminjanje občinskih odlokov o NUSZ-ju. To smo ugotovilu
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predno smo dali v objavo odlok sprejet na 9. redni seji. Danes moramo razveljaviti sklep
občinskega sveta o sprejemu odloka o NUSZ-ju ter sklep o delni oprostitvi plačila za uporabo
stavbnĺh zemljišč.Po novem je sklep o delni oprostĺtvĺplačila nadomestila sestavni del odloka
in se bosta v celoti začela uporabljati s 01.01.20L6.
Ga. Šmidje dodala, da je odlok enak kot je bil sprejet na prejšnji seji z upoštevanjem sprejetih
pripomb. Dodana je vsebina iz sklepa o oprostitvi plačila za uporabo stavbnega zemljĺščain
vključena V sam odlok. Dodane so še končne določbe kateri sklepi in odlokĺ prenehajo veljati s
sprejetjem tega odloka. V predlogu odloka je navedeno, da začne veljati naslednji dan po
objavi, dodali bi še navedbo, da se začne uporabljati od 0L.01.20L6. To bi dodaliv 28. točki.
Župan je dal na glasovanje naslednje sklepe:

1. Razveljavi

odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiščana
območju občine Naklo (sprejet na 9. redni seji dne 9.L2.2ot5|.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.
se sklep o sprejemu

2. Razveljavi se sklep o sprejemu Sklepa o delni oprostitvi p|ačila nadomestila za uporabo
stavbnĺh zemljišč(sprejet na 9. redni seji dne 9.L2.2oL5|.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Predlaganl sklep je bil soglasno sprejet.

3. Prva in druga obravnava odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiščase na

podlagi 77. člena Poslovnika občinskega sveta občine Naklo združita.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

4.Sprejme se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiščana območju občine
Naklo z zgoraj navedeno dopolnitvijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Spremembe in dopolnitve odloka o OPPN območje Poll SPODNJA VAs - SEVER
G. Rebol iz podjetja Domplan je kot pripravljavec oPPN-ja povedal, da gre v tem prĺmeru za
zadevov Podbrezjah, kjer je bil prostorskih akt naknadno usklajen s projektno dokumentacijo
in so bile izvedene uskladitve s projektom na podlagí pobude investĺtorja in projektanta. Ta
postopek se je izvedel po skrajšanem postopku, ki ga omogoča zakonodaja na podlagĺ 61.b
člena Zakona o prostorskem načrtovanju. V začetku septembra je bil sprejet sklep o začetku
postopka, sledila je javna razgrnitev, ki je trajala le L5 dni. Zakon to dovoljuje, v kolikor ni
potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora. V tem primeru gre za podrobnejšo
opredelitev tlorisa dveh objektov (zaradi atrijske oblike objekta in zunanjih površin terase)
katerĺ bo sledila izdaja gradbenega dovoljenja. oPPN je bilže sprejet in objavljen v Ur. l. RS št.
8L/13,
Ga. šmid je opozorila, da je v preambuli odloka napačna navedba objave Statuta občine Naklo.
Župan ie predlagat sklep: Sprejme se dopolnjeni predlog sprememb in dopotnitev odtoka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poll Spodnja vas - sever.
Ob glasovanju ie bilo prisotnih 12 svetnikov. Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob L7.15 uri.

