Številka: 032-0039/2007-2
Datum: 25. 10. 2007

Z A P I S N I K
9. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 18. 10. 2007, 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 – podžupan;
ŽUPAN: Janez Štular;
OSTALI PRISOTNI: Alojzija Murn – Statutarna komisija;
OBČINSKA UPRAVA: Bojana Umnik, Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Jana
Mihelič;
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas

Dnevni red:
1. Realizacija sklepov 8. redne seje
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj« - druga obravnava
4. Pogodba – Medobčinski inšpektorat Kranj
5. Poslovnik Občinskega sveta občine Naklo – predlog
6. Odlok o ustanovitvi vaških odborov občine Naklo – osnutek
7. II. Rebalans Proračuna Občine Naklo za leto 2007
8. Menjalna pogodba – Janez Maček, Podbrezje
9. Menjalna pogodba – Franc Pavlin, Cegelnica
10. Prodajna pogodba – Viktorija Slabe, Cegelnica
11. Prodajna pogodba – Primorje d.d., Ajdovščina
12. Pravilnik o uporabi doma J. Filipiča Naklo
13. Dokument identifikacije investicijskega projekta Kanalizacija in vodovod – Sp.
Duplje, Občina Naklo
14. Poročilo župana, pobude in vprašanja
15. Odpis dolga iz naslova NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča)

V uvodu je župan pozdravil vse svetnike in svetnice, novinarja ter člane občinske uprave.
Župan je ugotovil sklepčnost in predlagal v potrditev predloženi dnevni red. Predlagani
dnevni red je bil soglasno sprejet.
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A.d.1. Realizacija sklepov 8. redne seje
Župan je v zvezi s sklepi prejšnje seje povedal, da so bili sprejeti sklepi poslani na ustrezne
naslove, kar je bilo potrebno uradno objaviti smo tudi objavili.
A.d.2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
V zvezi z zapisnikom 8. redne seje je župan povedal, da je pod svoje poročilo poročal tudi o
Tromeji kot možni lokaciji za regijski center za ravnanje z odpadki in o aktivnostih g. Jegliča
v zvezi s tem. Župan je še enkrat obrazložil svojo razlago in zaradi pripomb predlagal, da se
v zapisniku izbriše navedba v oklepaju : »(vodja tega obrata, posrednik pri prodaji
zemljišč)«.
Župan je dal v potrditev predloženi zapisnik z zgoraj navedenim popravkom. Zapisnik 8.
redne seje s predlaganim popravkom je bil soglasno sprejet.
A.d.3. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj« - druga obravnava
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da smo na prejšnji seji sprejeli
osnutek predlaganega odloka, danes se sprejema predlog. Predlog odloka, ki ste ga dobili v
gradivu je glede na osnutek spremenjen, ker je Občinski svet Mestne občine Kranj dodal novi
12. člen, v katerem se skušajo zavarovati, da bodo začeli opravljati naloge šele takrat, ko
bodo kadrovsko in strokovno izpopolnjeni. Vsebinsko to ne pomeni spremembe, saj bomo
plačevali službo po opravljenem delu in ne po pavšalu. Naknadno smo dobili novo verzijo
predloga, ki jo je občinski svet Mestne občine Kranj sprejel včeraj (17.10.07). Sprememba je
v tem, da se je k tej službi pridružila tudi občina Tržič. Sprememba je še v 10. členu, kjer se v
drugem odstavku besedica »ter« nadomesti z »in«. Zadnji odstavek tega člena pa se glasi:
Glede dodatnih javnih uslužbencev, ki so se zaposlili po pričetku delovanja inšpektorata v
okviru potreb, določenih v pogodbi o medsebojnih razmerjih in v morebitnih dodatkih k tej
pogodbi, se v primeru izstopa posamezne občine ustanoviteljice ali razpada skupnega organa,
občine ustanoviteljice dogovorijo, katera bo prevzela status delodajalca. V primeru, da tega ne
stori nobena od njih, se ravna v skladu z delovno zakonodajo. Tako spremenjen in dopolnjen
predlog se danes predlaga v sprejem.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o ustanovitvi skupnega
organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Pogodba – Medobčinski inšpektorat Kranj
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je tudi pri pogodbi na novo
dodana Občina Tržič. Osnutek pogodbe so ostale občine sprejele, razen Občina Jezersko, kjer
menijo, da njihov proračun ne bo zmogel takšne obveznosti. Vse občine so se odločile, da
potrebujejo inšpektorja in redarja dva dni v mesecu, razen Občina Jezersko, ki ju potrebuje 1
dan na mesec in Občina Tržič, ki potrebuje le inšpektorja, redarsko službo že imajo.
Predvidene so urne postavke – za inšpektorja 44 EUR, za redarja 27 EUR. Država vzpodbuja
medobčinske organe in jih je pripravljena sofinancirati do 50 % priznanih stroškov.
G. Mohorič je opozoril na odzivni čas v urgentnih primerih v zvezi s prometno varnostjo.
G. Goričan je dodal, da je organ skupen in interes je, da bo funkcioniral v zadovoljstvo vseh,
praksa pa bo pokazala svoje.
G. Celar je imel pripombo na zadnji odstavek 4. člena, ki govori o rasti življenjskih stroškov.
Po njegovem to ni pravi izraz, ker se tudi ne meri. Pravilno se glasi rast cen življenjskih
potrebščin.
G. Mravlja je postavil vprašanje kako se bo izvajal nadzor nad opravljenim delom
inšpektorata.
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G. Goričan je odgovoril, da se bo nadzor vršil na podlagi mesečnih poročil, župani bodo
imeli sestanke z vodjem službe in stvari se bodo tekoče spremljale. Vse izrečene in pobrane
denarne kazni bodo nakazane na račun občine.
G. Golba je opozoril na problem štirikolesnikov, ki se vozijo po travnikih. G. Goričan je
odgovoril, da mora vožnje po privatnem zemljišču prijaviti policiji lastnik sam. G. Goričan
je še dodal, da ko bo služba formirana se bo vodjo službe povabilo na sejo in bo natančneje
pojasnil pristojnosti te službe.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Pogodba o delovanju
skupnega organa občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj, s pripombo, da se v
zadnjem odstavku 4. člena navedba »z rastjo življenjskih stroškov« nadomesti z
navedbo »z rastjo cen življenjskih potrebščin«. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Poslovnik Občinskega sveta občine Naklo – predlog
Župan je predal besedo ge. Murnovi. Ga. Murnova je pojasnila, da se je predlog glede na
osnutek spremenil v skladu s pripombami v predzadnjem odstavku 19. člena, v prvem
odstavku 21. člena, v prvem odstavku 30. in 31. člena ter v zadnjem odstavku 32. člena.
G. Celar je opozoril na predlog popravka petega odstavka 27. člena in sicer naj se peti
odstavek glasi: Predsedujoči lahko v primeru motenja seje predstavnikom javnega
obveščanja ne dovoli zvočno in slikovno snemanje. Župan je dal predlog popravka
petega odstavka 27. člena na glasovanje. Popravek je bil soglasno sprejet.
G. Mravlja je imel pripombo na časovno omejevanje postavljanja vprašanj v 17. členu in na
omejevanje dopolnilne obrazložitve v 33. členu. Ga. Murnova je predlagala, da se naj
drugemu stavku prvega odstavka 33. člena doda «, oziroma v posebnih primerih na
prošnjo razpravljavca sme trajati tudi dlje, če se s tem strinja večina članov občinskega
sveta. Župan je dal predlog na glasovanje in je bil soglasno sprejet.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Poslovnik
Občinskega sveta Občine Naklo z zgoraj sprejetimi popravki. Sklep je bil soglasno
sprejet.
A.d.6. Odlok o ustanovitvi vaških odborov občine Naklo – osnutek
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da je v osnutku Odloka o
ustanovitvi vaških odborov predvidena ustanovitev 9 vaških odborov za posamezna naselja v
občini. Željo po ustanovitvi posameznega vaškega odbora mora izraziti 5 % volivcev iz
območja, na katerem naj bi se vaški odbor ustanovil. Podpisi naj bi se zbirali na sedežu
občine. Vaški odbor je opredeljen kot posvetovalno telo občinskega sveta z nalogami
opredeljenimi v tem odloku. Vse sklepe vaških odborov mora občinski svet proučiti niso pa
zanj obvezujoči. V odloku se predvideva, da predlog članov vaškega odbora pripravi komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu z volilnim rezultatom. Mandat članov
sovpada z mandatom članov občinskega sveta, funkcija je častna.
G. Krumpestar je imel pripombo na odlok, kjer je po njegovem premalo natančno definirana
vloga vaških odborov, ki bodo vsekakor ozko lokalno usmerjeni. Pripombo je imel na četrti
odstavek 4. člena – po njegovem mnenju mandat članov vaških odborov ne sovpada z
mandatom članov občinskega sveta pač pa se jim prekine s potekom mandata članov
občinskega sveta nikakor pa se jim mandat ne začne istočasno. Po njegovem je potrebno tudi
definirati s kakšno večino se znotraj vaškega odbora izvoli njihovega predsednika.
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G. Kosec je povedal, da je po njegovem mnenju rešitev v zvezi z načinom zbiranja predlogov
za člane vaških odborov kljub vsemu ustrezna in pravilna, izvolitev predsednika vaškega
odbora naj bo pristojnost vaškega odbora samega.
G. Celar je bil tudi mnenja, da je izvolitev predsednika vaškega odbora potrebno bolj
natančno definirati, sicer pa podpira predlagani odlok.
G. Goričan je predlagal, da naj se do konca oktobra pripravijo pisni predlogi za popravek
osnutka odloka.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
ustanovitvi vaških odborov Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Rebalans Proračuna Občine Naklo za leto 2007
Župan je povedal, da so se zaradi planirane prodaje zemljišč v gramozni jami povečali
prihodki. Ga. Roblek je dodala, da so se prihodki povečali tudi iz naslova transfera države za
odpravljanje posledic neurja, za izgradnjo vodohrana Pivka ter za izgradnjo kanalizacije
Duplje. Povečanim prihodkom smo ustrezno povečali tudi odhodke.
Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 2. rebalans proračuna
Občine Naklo za leto 2007. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Menjalna pogodba – Janez Maček, Podbrezje
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala,da gre v tem primeru za
menjavo zemljišč na območju k.o. Podbrezje, ki so v lasti g. Maček Janeza in zemljišča, ki je
v lasti Občine Naklo. Zadeva se vleče že iz leta 1989, ko je takratna KS Podbrezje zemljišče
g. Mačka uporabila za ureditev ceste. Stanje se naj bi s predlagano menjalno pogodbo uredilo,
g. Maček naj bi razliko v površini plačal po ceni 50 EUR/m².
G. Fic je še dodal, da je zemljišče, ki ga danes menjamo šele letos prišlo iz Sklada kmetijskih
zemljišč v last občine, tako, da je omenjeni promet z zemljišči šele sedaj možno tudi
realizirati.
G. Golba je opozoril, da je na parceli 1185/10 postavljen hidrant. Zanima ga ali se bo hidrant
prestavil. G. Fic je odgovoril, da se za vsa zemljišča, katera se menjajo ali prodajajo
predhodno po potrebi vknjižijo služnostne pravice za določene komunalne naprave in tako bo
tudi v tem primeru.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za
sklenitev menjalne pogodbe z Janezom Mačkom, Podbrezje 247, Naklo s katero se
nepremičnina parc. št. 1185/10 – dvorišče 46 m² k.o. Podbrezje menja s parc. št. 1170/2
cesta 4 m² in parc. št. 1170/3 cesta 11 m² k.o. Podbrezje. Sklep je bila soglasno sprejet.
A.d.9. Menjalna pogodba – Franc Pavlin, Cegelnica
Ga. Umnikova je povedala, da se s to pogodbo menja zemljišče parc. št. 283/13 k.o. Naklo s
parc. št. 700/2 k.o. Strahinj. G. Pavlin razliko v površini med parcelami plača po ceni 50
EUR/m².
G. Kosec je pripomnil, da bi s predlagano menjavo verjetno prišlo do težjega dostopa do hiše
Lunar Jožeta in predlagal, da se del tega trikotna ne proda oziroma, da se še enkrat preveri
stanje na terenu.
G. Fic je dodal, da se v naravi lahko pokažejo mejne točke, z ureditvijo ceste je bil urejen tudi
dostop do te hiše.
Po krajši razpravi je župan to točko umaknil iz dnevnega reda.
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A.d.10. Prodajna pogodba – Viktorija Slabe, Cegelnica
Ga. Umnikova je povedala, da se je o tej prodajni pogodbi že odločalo na občinskem svetu v
prejšnji sestavi. Pri izmeri je prišlo do večje površine oziroma za dodatnih 6 m², katere bo ga.
Slabe plačala 50 EUR/m².
Župan je predlagal Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev pogodbe z
Viktorijo Slabe, Cegelnica 60, Naklo glede nepremičnin parc. št. 627/12 in parc. št.
627/13 k.o. Strahinj. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Prodajna pogodba – Primorje d.d., Ajdovščina
Ga. Umnikova je povedala, da je komisija za prodajo nepremičnin pripravila razpis in do
roka je prispela samo ena ponudba za nakup nepremičnin in sicer s strani družbe Primorje d.d.
Ponujena kupnina znaša 179.498,70 EUR. Ponudba je popolna in komisija predlaga sklenitev
prodajne pogodbe pod pogoji navedenimi v javnem razpisu.
Župan je predlagal Sklep: Z družbo Primorje d.d. Ajdovščina se sklene prodajna
pogodba glede nepremičnin parc. št. 418/1, 415/2, 140/12, 140/10, 140/6, 432/3, 146/8,
141/3 k.o. Pivka – za kupnino 179.498,70 EUR. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Pravilnik o uporabi doma J. Filipiča Naklo
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da se je za uporabo
prostorov ( dvorana, predprostor, sanitarije garderobe in klubska soba) v Domu Janeza
Filipiča pripravil pravilnik. Prijave za uporabo bo zbiral hišnik, s tem, da se uporaba
praviloma prijavi en mesec prej. Pravilnik govori o pravicah in dolžnostih uporabnika in
najemodajalca. Sestavni del pravilnika je tudi cenik za uporabo prostorov.
Razprave ni bilo in župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Pravilnik o uporabi Doma
Janeza Filipiča Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.13. Dokument identifikacije investicijskega projekta Kanalizacija in vodovod – Sp.
Duplje, Občina Naklo
Župan je predal besedo g. Megliču. G. Meglič je povedal, da je po zakonu potrebno za vsako
investicijo, ki se dela v občini pripraviti dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP). Na prejšnji seji smo sprejemali generalni DIIP za celotno občino, danes vam
predstavljamo DIIP za kanalizacijo in vodovod-Sp. Duplje, kateri je osnova za prijavo na
strukturne sklade. Prijava je bila v torek (16.10.2007) vložena. S tem DIIP-om kandidiramo
na znesek v višini 748.000 EUR, to pa je tudi višina sredstev, ki je bila na regijski
koordinaciji določena za Občina Naklo in zato smo se odločili, da prijavimo investicijo v
Dupljah in ne kanalizacijo Strahinj II. faza. Eden izmed pogojev za prijavo na razpis je tudi
možnost priključitve zgrajene kanalizacije na čistilno napravo, kar pa je tudi izvedljivo.
A.d.14. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal :
• o pobudi svetniške skupine SLS, da se odpovejo današnji sejnini za odpravo posledic
poplav v Železnikih. Župan je dal na glasovanje Sklep: Člani Občinskega sveta
Občine Naklo se odpovejo sejnini za 9. redno sejo z dne 18.10.2007, katera naj se
nameni za odpravo posledic letošnjih poplav. Sklep je bil soglasno sprejet.
• o predlogu, da se iz občinske rezerve nameni 5.500 EUR za odpravljanje posledic
poplav od tega 500 EUR za dobrodelni koncert, ki ga je organiziral Radio Sora.
Svetniki so se s predlogom strinjali;
• o obisku g. Butale in ponovni prošnji s strani občine za prodajo potrebnega zemljišča
za izgradnjo pločnika v Podbrezjah in izgradnje ponikovalnice pri šoli v Podbrezjah;
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•
•
•
•
•

o obisku v Domu ostarelih v Tržiču in o možnem poslovnem sodelovanju v zvezi z
našim bodočim domom;
o nogometnem igrišču – g. Fic je povedal, da se še vedno pogajamo z zavodom za
varstvo narave, ki ščitijo habitate na tem področju in za katere hočejo, da jim
zagotovimo nadomestna zemljišča;
o kanalizaciji v Strahinju, kjer se bo začelo z gradnjo še letos;
o jutrišnjem sestanku z županom MOK g. Pernetom na temo služnostne pravice za eno
izmed zemljišč ter o odškodnini v zvezi z deponijo v Tenetišah;
o praznovanju 100-letnice naše občanke Terezije Aljančič.

Pobude in vprašanja:
• g. Cankar je vprašal kdaj bo postavljena opozorilna tabla za merjenje prekoračitve
hitrosti. G. Goričan je odgovoril, da drugo leto, ker v letošnjem proračunu ni dovolj
sredstev;
• g. Koselj je postavil vprašanje v zvezi z dokončanjem izgradnje kabelskega sistema v
Dupljah. G. Meglič je odgovoril, da ima CATV v Dupljah veliko kanalizacije že
položene, imajo pa finančne težave;
• g. Meglič je svetnike obvestil, da je 4.11.2007 v Dupljah otvoritev poslovilnih vežic.
• g. Mohorič je poročal o izboru BTŠ Strahinj za ureditev rondoja. V nadaljevanju je
predstavil tudi občinski izlet svetnikov in občinske uprave, ki bo sedaj 3.11.2007,
prijave se sprejemajo do 24.10.2007;
• g. Golba je vprašal župana kako je glasoval ko se je odločalo o deponiji Tenetiše.
Župan je odgovoril, da je glasoval za, saj proti Kranju s podporo Radovljice glas proti
nič ne pomeni.
A.d.15. Odpis dolga iz naslova NUSZ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča)
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je razložila, da gre v tem primeru za
vlogo g. Golob Alojza, s katero nas prosi za odpis dolga iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča.
Po krajši razpravi je Občinski svet Občine Naklo soglasno sprejel Sklep: Alojzu Golobu se
ne odobri prošnja za odpis dolga iz naslova NUSZ.
Ob koncu seje je župan svetnike opozoril na pripravljene teze za občinski proračun za leto
2008 in 2009 ter predlagal, da naj jih obravnavajo na vseh odborih ter pripravijo tudi svoje
predloge za pripravo proračuna.
Seja je bila zaključena ob 20. 20 uri.
Zapisala:
Jana Mihelič

OBČINSKI SVET OBČINE NAKLO
župan Janez Štular
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