OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Datum: 21.12.2006
Številka: 032-0015/2006-3

Z A P I S N I K
nadaljevanja 2. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek 19.12.2006 ob
18.00 uri v sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: 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;
ODSOTNI SVETNIKI: Koselj Stanislav – neopravičeno
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Dragica Roblek, Ivan Fic, Nika Zdjelar –
pripravnica, Jana Mihelič – za zapisnik;
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav
Dnevni red:
1. nadaljevanje 2. točke :Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne
komisije
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnice, svetnike, novinarko in člane občinske
uprave. V nadaljevanju je predlagal razširitev predloženega dnevnega reda in sicer:
2. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3. Začasno financiranje občine v obdobju januar – marec 2007
4. Poročila župana, pobude in vprašanja
Župan je dal v potrditev tako razširjeni dnevni red. Predlagani dnevni red je bil
soglasno sprejet.
A.d.1. nadaljevanje 2. točke: Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne
komisije
Župan je povedal, da s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
sestavo odborov pri občinskem svetu ni zadovoljen. Po njegovi oceni je Komisija imela
premalo časa, da bi pripravila ustrezen predlog in zato ta predlog umika iz dnevnega reda.
V zvezi z občinsko volilno komisijo je župan povedal, da ji mandat preteče danes in brez
volilne komisije ne moremo biti. Danes je s strani Nove Slovenije prišel predlog za člana
Občinske volilne komisije in sicer Uranič Janez, Pokopališka pot 16, Naklo. Župan je
poudaril, da je ta komisija strokovna in ne politična. Župan je predlagal, da se potrdi prvotni
predlog o sestavi komisije, predlog za novega člana pa se shrani za prvega nadomestnega
člana, v primeru odstopa katerega izmed potrjenih članov.
G. Celar je pripomnil, da se njihov predlog lahko upošteva.
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Župan je dal na glasovanje predlog, da se g. Uraniča vključi v občinsko volilno komisijo.
Predlog je bil z 9 glasovi ZA sprejet.
Župan je g. Celarja prosil, da poda predlog koga naj iz prvotnega predloga za članstvo v
občinski volilni komisiji zamenjamo. G. Celar je povedal, da občinsko volilno komisijo
predlaga župan, njihova stranka je samo podala predlog za novega člana.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje prvotni predlog o sestavi Občinske volilne
komisije. Predlog s 6 glasovi ZA ni bil sprejet.
G. Celar je izrazil dvom o verodostojnosti zapisnika Komisije za volitve, imenovanja in
mandatna vprašanja, saj je v času seje te komisije eden izmed članov bil z njim nekje drugje.
G. Celar je po krajši razpravi umaknil predlog za novega člana občinske volilne komisije.
V nadaljevanju je župan ponovno dal na glasovanje prvotni predlog za sestavo občinske
volilne komisije. Predlog je bil z 8 glasovi ZA sprejet.
G. Krumpestar je dopolnil, da naj g. Uranič ostane prvi nadomestni član Občinske volilne
komisije. S predlogom so se vsi svetniki strinjali.
A.d. 2 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
G. Fic je pojasnil, da gre pri tej točki dnevnega reda za dvoje zemljišč - eno v Dupljah in eno
v Naklem. Za obe zemljišči je občinski svet v prejšnji sestavi odobril prodajo in prenos
zemljišč vendar za izvedbo le-tega potrebujemo izvzem iz javnega dobra. V obeh primerih gre
za del cestnega zemljišča, ki v naravi predstavljata funkcionalni zemljišči k stanovanjskim
objektom.
Razprave ni bilo in župan je dal na glasovanje Sklep: Na podlagi 23. člena Zakona o
graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 110/02, 47/04) in 11. člena Statuta Občine Naklo(UVG, št.
29/03) se za parc. št. 621/5, pot –javno dobro, 103 m², vl. št. 3001, k.o. Naklo in za parc.
št. 1074/8, gospodarsko poslopje in dvorišče kot javno dobro, v skupni izmeri 87 m², vl.
št. 3002, k.o. Duplje ukine status javnega dobra. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.3. Začasno financiranje občine v obdobju januar – marec 2007
Ga. Roblek je povedala, da občina za svoje delovanje potrebuje sprejet proračun. Za obdobje
ko proračun še ni sprejet mora župan sprejeti sklep o začasnem financiranju za obdobje od
januarja do marca. Osnova za začasno financiranje v tem obdobju je realizacija odhodkov v
enakem obdobju preteklega leta. Razlog za še ne sprejeti proračun so zagotovo letošnje
volitve in sprememba zakona o financiranju občin.
Župan je v nadaljevanju ugotovil, da se je Občinski svet seznanil s Sklepom o začasnem
financiranju občine Naklo v obdobju januar – marec 2007.
A.d.4. Poročila župana, pobude in vprašanja
Župan je predal besedo g. Mohoriču. G Mohorič je svet obvestil o prejemu pisma občanke ge.
Zaplotnik Milene. Gospa sprašuje kaj je z asfaltno bazo saj je bilo že pred petimi leti
obljubljeno, da se bodo preselili na novo lokacijo. Drugo vprašanje je v zvezi s cesto od
poliškega klanca proti šoli – na zboru krajanov je bilo rečeno, da se bo ta odsek zaprl za
promet zaradi varnosti otrok. Tretje vprašanje je v zvezi z leseno podrtijo poleg stavbe Pan
Podgoršek in trgovine Resman – tam se zbira mladina in za seboj pušča polno razbitih
steklenic. Četrto vprašanje se nanaša na stari leseni objekt turističnega društva, ki ni v noben
okras našemu kraju.
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Župan je v zvezi s staro leseno podrtijo pri Pan Elektronik odgovoril, da je to last podjetja
ASA Naklo. Glede zaprtja odseka ceste proti šoli je inšpekcijski ogled takrat zaprtje
prepovedal, z razlogom, da bo ves promet ušel na Polico in tam na cesto. Z izgradnjo krožišča
bo ta odsek urejen s pločnikom in tako tudi varen. V zvezi z asfaltno bazo je župan povedal,
da Cestno podjetje Kranj pospešeno dela na tem, da se bo asfaltna baza preselila. Obstoječa
asfaltna baza je verjetno preveč v naselju vendar pa ima vsa uradna dovoljenja za delovanje.
Župan je poročal:
• o nakupu stanovanjske hiše v Dupljah zaradi širitve križišča in postavitve ekološkega
otoka, cenitev objekta se glasi na 7,5 mio sit, gospa pa zahteva 8,5 mio sit. Poskušali
se bomo dogovoriti za odkup.;
• o začetku gradnje avtocestnega priključka Naklo, ki naj bi bil dokončan v letu 2007.
Vprašanja županu:
• g. Krumpestar je opozoril na strašne zastoje v križišču na Polici – kam naj se poda
pobuda za krožišče. Župan je odgovoril, da je pravi naslov za pobudo DRSC. G.
Meglič je dodal, da se boji, da krožišče ni prava rešitev, saj je obseg prometa prevelik,
boljša rešitev bi bila spremenjeni intervali ter iz strani Merkurja za smer proti Kranju
narediti za desne zavijalce zeleni pas. Zaključek je bil, da občina poda na DRSC
pobudo za proučitev krožišča na Polici.
• G. Meglič je povedal, da je bil na letnem srečanju upokojencev, kjer so izrazili željo,
da bi njihovo dejavnost na področju rekreacije in kulture vključili v prihodnji
proračun.
G. Babič je dodal, da je bila v letu 2006 posebna postavka za folklorno skupino in tako naj
bi bilo tudi v proračunu za leto 2007. G. Goričan je dodal, da sta v decembrski številki
Glas-a občine Naklo objavljena razpisa za sredstva za šport in za kulturo. Upokojenci
želijo kandidirati na razpis za sredstva za šport, vendar se na ta razpis lahko prijavijo le
športna društva ne pa katerokoli društvo, ki ima poleg svoje osnovne dejavnosti tudi neko
obliko športne dejavnosti. O tem govori tudi Zakon in naš pravilnik. S svojo folklorno
skupino lahko kandidirajo na razpis za sredstva za kulturo. Kljub temu društvo
upokojencev dobi iz sredstev za šport plačano najemnino za rekreacijo upokojenk v
telovadnici v OŠ Naklo in ta sredstva so lahko večja kot pa jih mogoče dobi katero
športno društvo na razpisu.
• G. Mravlja je imel pobudo v zvezi z možnostjo izbire distributerja za dobavo
električne energije. Po njegovem mnenju posameznik za distributerja ni zanimiv in
zato predlaga, da občina naredi razpis za izbiro distributerja za celo območje občine
Naklo. G. Goričan je odgovoril, da občina ne more posamezniku določati katerega
distributerja bo izbral, tu je prosta ponudba, zakon trga in posameznik se svobodno
odloča koga bo izbral za svojega distributerja. Vsekakor pa morajo stvari dozoreti, ve
se, da je lastnik omrežja Elektro in verjetno pri tem kakšna naglica ni najboljša.
• G. Mravlja je povedal, da ima EU od 2007-2013 vsako leto na razpolago precej
sredstev in njegov predlog je bil, da naj občina zaposli človeka, ki se bo ukvarjal s
pridobivanjem evropskih sredstev. Župan je odgovoril, da je občina soustanovitelj
Regionalno razvojno agencijo BSC Kranj, kjer se strokovnjaki ukvarjajo izključno s
pridobivanjem sredstev in s pripravljanjem projektov za celotno Gorenjsko oziroma za
posamezna območja. Takšna oblika je veliko bolj primerna, saj združuje več
strokovnjakov, kateri pokrivajo različna področja. G. Goričan je dodal, da imajo več
možnosti za uspeh projekti, ki pokrivajo širše območje in ne le območje ene občine. V
sklopu Regionalne razvoje agencije so združene gorenjske občine in projekti se
pripravljajo ali za celo Gorenjsko ali za nekaj občin skupaj za posamezna področja. G.
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Meglič je dodal, da je veliko denarja na razpolago je samo fraza, ko začneš
podrobneje proučevati pa ugotoviš, da je ta denar namenjen npr. samo za komunalno
infrastrukturo, vendar npr. samo za primarne vode, ki mora po številu prebivalcev
znašati od 800 do 900 EUR ali manj in skupno ne sme znašati manj kot 2 mio EUR,
pri čemer pa moraš sam zagotoviti polovico sredstev. Tem kriterijem pa lahko zadostiš
le s povezavo v regiji.

Župan se je ob zaključku seje svetnikom zahvalil za sodelovanje ter jim zaželel srečno in
zdravo 2007.

Seja je bila zaključena ob 18. 45 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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