Datum: 18.12.2006
Številka: 032-0015/2006-2

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek 12.12.2006, ob 18.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: 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;
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan – direktor občinske uprave, Ivan Fic, Nika Zdjelar –
pripravnica, Jana Mihelič – za zapisnik;
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski Glas
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne komisije
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2007
4. Sklep o financiranju infrastrukture odlagališča Tenetiše
5. Izvzem zemljišč iz javne rabe in menjava zemljišč v k.o. Podbrezje
6. Teze proračuna za leto 2007
7. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnike in svetnice, ugotovil sklepčnost in dal v
potrditev predlagani dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo in župan ga je dal v potrditev. Zapisnik 1. redne seje je bil
soglasno potrjen.

A.d.2. Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne komisije
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila predlog za imenovanje
članov odborov in komisij na podlagi zbranih izjav o želenem sodelovanju v posameznem
odboru.
Župan je dal na glasovanje predlog: O Predlogu Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja za sestavo odborov se bo glasovalo javno. Predlog je bil soglasno
sprejet.
Nato je dal župan na glasovanje še predlog: O predlogu Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja za sestavo vseh odborov pri občinskem svetu se bo
glasovalo v paketu. Predlog je bil soglasno sprejet.
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Župan je predal besedo g. Babiču – predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. G. Babič je povedal, da se je Komisija sestala dvakrat in na koncu pripravila
predlog, ki je danes na dnevnem redu. G. Babič je še dodal, da se s tem predlogom ni strinjal
in bo kasneje glasoval proti.
G. Mohorič je pripomnil, da so pri odboru za gospodarstvo tudi komisije katerih sestava ni
predlagana v tem predlogu ter, da LDS v tem predlogu nima nobenega predsednika in zato
bodo glasovali proti temu predlogu.
Župan je dal na glasovanje predlog Komisije za mandatna vprašanja,volitve in
imenovanja za sestavo odborov. Predlog s 7 glasovi ZA in 8 glasovi PROTI ni bil sprejet.
Župan je ugotovil, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nima podpore v
občinskem svetu in zato je predlagal njeno razrešitev. Za razrešitev Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je glasovalo 8 svetnikov. Župan je predlagal novo
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Babič Marjan –
predsednik ter člana Jože Mohorič in Gabrijela Jošt. Predlog je bil z 8 glasovi ZA
sprejet.
Župan je izrazil željo, da novo imenovana Komisija čim preje pripravi novi predlog za
sestavo odborov in v tem delu 2. točke dnevnega reda nadaljujemo čez teden dni, torej
19.12.2006 ob 18.00 uri.
G. Goričan je v zvezi z imenovanjem občinske volilne komisije povedal, da ima omenjena
komisija štiri letni mandat. Z novim letom se mandat stare volilne komisije izteka in zato je
potrebno imenovati novo. Za predsednico in njeno namestnico je potrebno, da so to ljudje, ki
so po izobrazbi pravniki, ostali člani pa morajo imeti stalno prebivališče v naši občini.
G. Celar je pripomnil, da so se običajno zbirali predlogi za člane, tokrat to ni bilo tako in
njegov predlog je bil, da naj se tudi o tej komisiji odloča čez teden dni..
Župan je dal na glasovanje predlog: O imenovanju Občinske volilne komisije se glasuje
danes. Predlog ni bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje predlog: O imenovanju Občinske volilne komisije se glasuje
čez teden dni. Predlog je bil sprejet.
A.d.3. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2007
G. Goričan je povedal, da je predlagani sklep osnova za izračun komunalnega prispevka.
Višina povprečne gradbene cene stanovanj in višina povprečnih stroškov komunalnega
urejanja zemljišč so se povišali za 2,1 % za kolikor je tudi Ministrstvo za finance priporočilo
povišanje proračuna. Sklep stopi v veljavo s 1.1.2007 in je osnova za izračun komunalnega
prispevka, kar pa ima za posledico tudi izdajo gradbenih dovoljenj.
G. Goričan je predlagal tudi popravek predlaganega sklepa in sicer naselje Strahinj se
prerazporedi iz II. v I. skupino, saj se je v letošnjem letu v Strahinju zgradilo
kanalizacijsko omrežje.
G. Celar je pripomnil, da naj Strahinj ostane v drugi skupini saj kanalizacijsko omrežje še ni
zgrajeno v celoti. G. Goričan je dodal, da pri izračunu komunalnega prispevka lahko upravni
organ ugotovi, da na tem območju še ni zgrajeno omrežje in temu ustrezno obračuna
komunalni prispevek ter se kanalizacijski priključek plača ob možni priključitvi.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni
ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za
leto 2007 z zgoraj navedenim popravkom. Sklep je bil soglasno sprejet.
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A.d.4. Sklep o financiranju infrastrukture odlagališča Tenetiše
G. Goričan je pojasnil, da Komunala Kranj za dopolnitev vloge za oprostitev plačila okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov za leto 2006 potrebuje izjavo
občinskega sveta, da se z nabavo premične opreme financira infrastruktura odlagališča
Tenetiše.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet Občine Naklo izjavlja, da se s
financiranjem nabave premične opreme – bager na kolesih z dvižno kabino za
nakladanje v drobilec odpadkov, financira infrastruktura odlagališča Tenetiše. Sklep je
bil soglasno sprejet.
Ad.5. Izvzem zemljišč iz javne rabe in menjava zemljišč v k.o. Podbrezje
G. Fic je povedal, da gre v tem primeru za uskladitev zemljiškega stanja z dejanskim stanjem
v naselju Dolenja vas. Že nekaj let se je zemljišče uporabljalo na ta način, kot ga sedaj želimo
tudi zemljiškoknjižno urediti. Izvedena je bila parcelacija na obeh lokacijah in ugotovili smo
dejansko stanje. Na podlagi teh podatkov lahko zamenjamo zemljišči kos za kos in uskladimo
dejansko stanje z zemljiškim. Predhodno je potrebno tisto zemljišče, ki je javna pot izvzeti iz
javne rabe in o tem sprejeti sklep.
G. Golba je opozoril, da se je na ta del zemljišča, ki se sedaj menja v zimskem času odlagal
sneg.
G. Fic je odgovoril, da če bo snega več se bo le – ta odvažal.
Župan je dal na glasovanje :
1. Sklep: Iz javne rabe se izvzame nepremičnina, parc. št. 1654/2, občinska pot, 126
m², k.o. Podbrezje;
2. Sklep: Izvede se menjava zemljišč parc. št. 34/2 in 34/3, sadovnjak, pripisana pri
vl. št. 85, k.o. Podbrezje, v skupni izmeri 118 m² z zemljiščem parc. št. 1654/2,
občinska pot, v izmeri 126 m², vl. št. 857, k.o. Podbrezje med lastnikoma Zdenko
Purgar, Podbrezje 55, 4202 Naklo in Občino Naklo, Glavna c. 24, 4202 Naklo.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
A.d.6. Teze proračuna za leto 2007
Župan je povedal, da je v gradivu opisal projekte oziroma naloge, ki naj bi bile v letu 2007
prednostne. Kot prvo je izgradnja Doma ostarelih, drugo je nakup zemljišča za nogometno
igrišče in tretje izgradnja mrliških vežic v Dupljah. Vse drugo se bo delalo glede na prosta
sredstva. Z zakonom določene obveznosti, ki jih moramo financirati nam poberejo polovico
proračuna, tako, da nam ostane prostih sredstev približno 300 mio sit.
G. Kosec je postavil vprašanje ali se bodo dela na Cegelnici v letu 2007 nadaljevala. Župan je
odgovoril, da se bodo.
G. Krumpestar je postavil vprašanje glede smiselnosti najema graščine v Dupljah in
kulturnega doma v Naklem. Župan je odgovoril, da gre v Dupljah za 1,2 mio sit letno, v
občini pa je to edini objekt, kjer lahko gostimo pomembne obiske, tam se vršijo poroke,
slikarska razstava ex-tempore in druge razstave.
G. Meglič je dodal, da je to reprezentančna hiša katere koriščenje je omogočeno sedaj z
najemnino, sicer bi morali objekt odkupiti. Najemnina je pomoč lastniku za vzdrževanje tega
objekta.
A.d.7. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
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•
•

o seji regijskega sveta na BSC-ju zaradi priprave na razpis za kohezijska sredstva,
poskusili se bomo vključiti na področju komunale in doma ostarelih;
o še vedno odprtem vprašanju deponije v Kovorju.

Župan je v nadaljevanju povedal, da se je ta novi mandat začel dokaj slabo, s postavljanjem
bloka proti njemu. Na ta način se škoduje občini in občanom. Svetnikom je zaželel, da stopijo
skupaj in začnemo s konstruktivnim delom.
G. Kosec je povedal, da so se na vseh sestankih, ki so jih imeli govorili o dobrobit za občino
in ne kako nagajati županu.
G. Celar je dodal, da je do teh sestankov prišlo, ker župan ni spoštoval poslovnika občinskega
sveta, kjer v 6. členu piše, da župan pred prvo sejo skliče nosilce kandidatnih list s katerih so
bili izvoljeni svetniki.
G. Babič je dodal, da je potrebno gledati naprej , stopiti skupaj in sodelovati.
G. Mravlja je povedal, da je bila prva seja, kot sestanek opozicije sklicana na pobudo Aleša
Krumpestarja. Na tej seji se je želelo le še kaj konstruktivno dodati, saj imamo tudi mi
določeno število glasov. Z današnjo razrešitvijo komisije ste pokazali, da mi te pravice
nimamo in ne vemo kako naj konstruktivno sodelujemo, vsekakor pa za dobro občine.
G. Krumpestar je povedal, da so bili vsi razgovori, ki so se opravili v dobro in ne proti občini.
Iskala se je koalicija, kar v času po volitvah ni nič narobe. Pobudnikov za sestanke je bilo več,
bistvo je, da v nadaljevanju najdemo med seboj kompromise.
Vprašanja županu:
 g. Celar je vprašal kako je s posredovanjem podatkov Komunali Kranj o že
priključenih gospodinjstvih na kanalizacijsko omrežje v Strahinju. G. Fic je
odgovoril, da se podatki posredujejo v paketu. Vsa gospodinjstva, ki še niso
priključena so bila pozvana, da se morajo v 6 mesecih po izgradnji tudi priključiti,
ta rok se bo s koncem leta iztekel in v dveh tednih bodo podatki posredovani
Komunali, tako, da bo Komunala za tiste, ki so tudi priključeni, s tem mesecem
imela podatek, da začne storitev obračunavati brez takse za obremenjevanje voda.
 g. Celar je vprašal v kateri fazi je priprava pogodbe med občino in koncesionarjem
za dom starostnikov. Župan je odgovoril, da je dogovorjeno, da pogodbo pripravi
Dom upokojencev Kranj.
 g. Celar je postavil vprašanje v kateri fazi so spremembe prostorskih aktov. G.
Goričan je pojasnil, da je prostorski plan v fazi priprave strokovnih podlag in
pridobivanja smernic od vseh po zakonu določenih. V parlamentu je v razpravi
nov zakon o prostorskem načrtovanju in naj bi bil sprejet v mesecu februarju. Ta
zakon bo prostorske dokumente nekoliko spremenil. Po starem govorimo o
strategiji in prostorskem redu, po novem bo le en dokument, ki naj bi združil
dvofazna postopka. Novi zakon bo predvideval dveletni rok v katerem so občine
dolžne sprejeti novo strategijo prostorskega razvoja. V kolikor občina že ima
sprejeto strategijo se ta rok podaljša na pet let. V primeru, da je sredi sprejemanja
– tako kot naša občina, pa se bo postopek združil in izvedel že po novi zakonodaji.
Tako, da če bo zakon resnično sprejet, se bo postopek odvil v pomladnih mesecih
in v jeseni naj bi bili prostorski akti sprejeti.
 g. Mohorič je opozoril na ogledalo pri novi gostilni Kovač, ki je bilo med gradnjo
odstranjeno in bi ga bilo nujno potrebno ponovno namestiti, ravno tako se z
odprtjem gostilne še bolj nujno kaže postavitev že obljubljenih stebričkov pri
trgovini Resman. G. Fic je odgovoril, da se je ogledalo odstranilo zaradi graditve,
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saj je bilo postvljeno na zemljišču lastnika gostilne in ponovna montaža bo
izvedena v najkrajšem možnem času.
G. Babič je imel vprašanje glede na prejšnjo sestavo sveta, v katerem so stari
svetniki občini posredovali podatke o premoženjskem stanju – ali se ti podatki
sedaj uničijo ali vrnejo svetnikom. G. Goričan je odgovoril, da je navodilo, da se
podatki uničijo.
g. Celar je ponovno opozoril na prestavljanje cvetličnih korit na pločniku pred
Bolerom, saj je pločnik na tem mestu stalno zaparkiran. G. Fic je odgovoril, da so
s prestavljanjem teh korit stalne težave in potrebno bo poiskati neko trajnejšo
rešitev s fiksnimi stebrički.
G. Babič je opozoril na novo nastalo nevarno točko za pešce s postavitvijo ograje
ob cesti nasproti bencinske postaje. G Goričan je odgovoril, da tam ni mesta za
pešce.
G. Mravlja je dal pobudo, da se pri Bajdu v Strahinju pred garažo namesto
parkirnega mesta naredi križ oziroma prostor za izvoz. Župan je odgovoril, da je g.
Bajd občino tožil, povabljen je bil na razgovor, da se pogovorimo, vendar je prišel
odgovor od odvetnika.

Župan je ob 19.00 uri prekinil sejo in napovedal nadaljevanje 2. seje dne 19. 12. 2006 ob
18.00 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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