OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0030/2008-03
Datum: 10. 09. 2008

Z A P I S N I K
1. izredne seje Občinskega sveta občine Naklo, ki je bila dne 09. 09. 2008 ob 20.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Zdravko Cankar, Marko
Mravlja, Albin Golba, Žontar Ana, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin
Rehberger, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
NEOPRAVIČENO ODSOTNI: Ana Grašič, Jože Mohorič
ŽUPAN: Janez Štular
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav
Dnevni red:
1. Izvzem zemljišča iz javne rabe v k.o. Podbrezje
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnice in svetnike, novinarko in člane občinske
uprave ter pojasnil sklic izredne seje. V četrtek, 04. 09. 2008, je bila izvedena telefonska seja,
na kateri se je glasovalo o izvzemu iz javne rabe zemljišča parc. št. 1622/2, k.o. Podbrezje. Na
tej seji je 11 svetnikov glasovalo ZA, 2 svetnika sta glasovala PROTI. Po poslovniku
Občinskega sveta Občine Naklo je sklep na korespondenčni seji sprejet, če zanj glasujejo vsi,
ki so oddali svoj glas.
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je pojasnil, da je v okviru proračuna za leto 2008
predvidena prodaja zemljišča v Gobovcah. Da bi lahko prodali tudi parc. št. 1622/2, k.o.
Podbrezje, ki je v naravi opuščena pot jo je potrebno izvzeti iz javne rabe. To zemljišče je bilo
v preteklosti javna pot, danes je v naravi opuščen kolovoz, ki ne služi več svojemu namenu
javne rabe.
G. Golba je vprašal župana zakaj preko drugih vpliva na njegovo glasovanje. Župan je
odgovoril, da se je s tem želel izogniti sklicu izredne seje.
G. Golba je nadalje opozoril na zemljišči parc. št. 924/7 in 924/6, k.o. Podbrezje v lasti od
Debelak Petra, ki bosta po ukinitvi javne poti brez dostopa. Župan je odgovoril, da je v teku
parcelacija in z g. Debelakom je dogovorjena menjava tega dela poti s potjo pri Trnovcu.
G. Golba je predlagal, da bi se ta cesta lahko porabila za avtobusno postajo, ki je bila
obljubljena na zboru krajanov v Podbrezjah. G. Fic je odgovoril, da je avtobusna postaja že
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projektirana in locirana nasproti prvega križišča, ki gre v Gobovce. Predviden je otok zelenica
s standardnim počivališčem in čakališčem.
G. Golba je vprašal krajane Gobovcev in so izjavili, da to pot uporabljajo tudi otroci, ki gredo
iz šole, saj je zelo nevarno, ker ni pločnika. G. Goričan je odgovoril, da dokler ne bo cesta
urejena, se bo ta pot še vedno lahko uporabljala.
G. Golba je vprašal tudi kako je z mostom čez Savo. G. Fic je pojasnil, da se projekt sanacije
mostu navezuje na pogoje Direkcije za ceste za spremembo naših prostorskih planov.
G. Golba je opozoril tudi na obljubljeno igrišče v Gobovcah. Župan je odgovoril, da so se
dogovarjali za postavitev enega koša za košarko.
G. Golba je vprašal kaj je z dopisom, ki ga je ministrstvo poslalo na Občino Naklo. G. Fic je
odgovoril, da je bila celotna korespondenca od PUP-a do plana ter tekstualni del za to
območje dostavljeno ministrstvu v sredo 27.08.2008 na reverz.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Iz javne rabe se izvzame
nepremičnina, parc. št. 1622/2, občinska pot, 664 m², k.o. Podbrezje. Sklep je bil z 11
glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20. 20 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

OBČINA NAKLO
župan Janez Štular

2

