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Z A P I S N I K
23. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 09.09.2010, ob 18.00
uri v sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Zdravko Cankar,
Marko Mravlja, Albin Golba, Ana Žontar, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič,
Gabrijela Jošt, Albin Rehberger, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
ODSOTNI: Ana Grašič - opravičeno
ŽUPAN: Janez Štular
OSTALI PRISOTNI: Vera Zevnik – Domplan Kranj; Aleksander S. Zupan, Primož Bajželj,
Marija Pivk Oman – Komunala Kranj
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Bojana Umnik, Dragica Roblek, Jana
Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski Glas

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Realizacija sklepov 22. redne seje občinskega sveta
Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo – predlog
Določitev cene za zbiranje, prevoz in odstranjevanje bioloških odpadkov v Občini
Naklo
5. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na območju Občine Naklo
6. Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo
7. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje
za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
8. Imenovanje člana Občinske volilne komisije
9. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2010
10. 1. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2010
11. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda za gozdove - OE Kranj
12. Mnenje k imenovanju direktorja Osrednje knjižnice Kranj
13. Odsvojitev bodoče nepremičnine parc. št. 608/2, k.o. Naklo, vl. št. 111, pot v izmeri
57 m²

14. Povzetek investicijske dokumentacije za projekt Ureditev večnamenskih površin v
Športnem parku Strahinj ter rekonstrukcija Glavne ceste skozi Naklo s sklepom o
pooblastilu župana
15. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnice, svetnike, novinarje, vse povabljene goste
ter člane občinske uprave. Župan je ugotovil sklepčnost ter predlagal razširitev dnevnega
reda z novo 15. točko dnevnega reda: Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m² na
otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/11. Prvotna 15.
točka: Poročilo župana, pobude in vprašanja tako postane nova 16. točka dnevnega
reda.
Dnevni red s predlagano razširitvijo so svetniki soglasno potrdili.
A.d.1. Realizacija sklepov 22. redne seje občinskega sveta
Župan je v zvezi z realizacijo sklepov povedal, da so bili v večini realizirani. G. Koselj je v
zvezi s sprejemom otrok v vzgojno varstveno družino pripomnil, da naj bi bili sprejeti otroci
iz drugih občin. Ga. Mihelič je odgovorila, da so na čakalni listi za sprejem v vzgojno
varstveno družino otroci iz naše občine, v skupine drugega starostnega obdobja je lahko
sprejet tudi otrok, ki ni iz naše občine zaradi zapolnitve skupine.
G. Babič je v zvezi s problematiko sprejema otrok v vrtec pripomnil, da bi bilo potrebno
razmisliti o sofinanciranju zasebnega varstva.
G. Koselj je vprašal, kako s pridobivanjem dokumentacije za začetek gradnje vrtca oziroma
menda se s postopkom zadržuje. G. Fic je odgovoril, da se dokumentacija izdeluje, poudarek
je na dokumentaciji za komunalno opremo za celotno območje, katera bo kasneje pogoj za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Pridobitev gradbenega dovoljenja za vrtec se predvideva v
mesecu oktobru ali novembru.
A.d.2. Potrditev zapisnika 22. redne seje občinskega sveta
G. Golba je v zvezi z zapisnikom imel pripombo na pomanjkljivo zapisano njegovo
zastavljeno vprašanje pod točko 11. Poročilo župana, pobude in vprašanja. Ga. Mihelič je
povedala, da je posnetek nerazločen. Župan je predlagal, da naj se dostavi pisno vprašanje,
katero se bo v celoti vpisalo v zapisnik.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Potrdi se zapisnik 22. redne seje Občinskega
sveta Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.3. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo – predlog
Župan je predal besedo g. Bajžlju iz Komunale Kranj.G. Bajželj je povedal, da je predlagani
odlok usklajen z Odredbo o ravnanju z odpadki ter z Uredbo o ravnanju z biološko
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Novi odlok bo tudi osnova za
spremenjen izmenično tedenski odvoz odpadkov – en teden mešani komunalni odpadki, en
teden odpadna embalaža, vmes se bo odvažalo tudi biološke odpadke. Gospodinjstva bodo
dobila dodaten zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje odpadne embalaže, po naročilu
bodo dobili tudi rjavi zabojnik za biološke odpadke. Z novim načinom odvoza naj bi se začelo
v mesecu oktobru. V tem mesecu bodo vsa gospodinjstva prejela tudi priročnik za ravnanje z
odpadki.
G. Kosca je zanimalo, če je smotrno, da se pod odpadno embalažo zbira toliko različnih
materialov. G. Bajželj je odgovoril, da se tako zbrana embalaža lastnoročno prebere v
sortirnici, steklo in papir se še vedno zbirata na ekoloških otokih.

G. Rehberger je vprašal kam se odlaga pepel, odgovor je bil, da med mešane komunalne
odpadke.
G. Mravlja je opozoril na zadnji stavek 45. člena, ki govori o, tem, da stroške odstranitve
divjega odlagališča nosi lastnik zemljišča, v primeru, da se povzročitelja ni mogoče ugotoviti.
G. Bajželj je odgovoril, da je ta navedba usklajena z zakonom o varstvu okolja.
Župan je razpravo zaključil in predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Določitev cene za zbiranje, prevoz in odstranjevanje bioloških odpadkov v Občini
Naklo
Župan je predal besedo ge. Mariji Pivk Oman iz Komunale Kranj. Ga. Pivk Oman je
povedala, da je bilo prvotno gradivo pripravljeno na osnovi planiranega števila rjavih
zabojnikov – upoštevanih je bilo cca 200 zabojnikov ter 20% teže mešanih komunalnih
odpadkov, izračunana cena je 58 EUR/tono za pobiranje bioloških odpadkov. Cena skupaj s
prevozom znaša 71 EUR/tono. Cena za zbiranje se pretvori v litre, kar znese 0,045
EUR/liter/mesec. Za tako dobljeno ceno je bila maja 2010 vložena na ministrstvo za okolje in
prostor vloga za pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja. Odgovora do danes še ni bilo.
Konec avgusta je vlada sprejela novo uredbo o zamrznitvi cen komunalnih storitev. Zadnja
potrjena cena s strani ministrstva je iz leta 2008 in znaša 46,10 EUR/tono oziroma
0,031/EUR/liter/mesec.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Skladno z Uredbo o določitvi najvišjih cen
komunalnih storitev (Ur. l. RS, št. 69/10) se določi cena zbiranja in prevoza bioloških
odpadkov na nivoju povprečne cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov v občini
Naklo, ki ne vsebuje DDV, taks in drugih dajatev v višini 46,10 EUR/tono, ki je bila
potrjena s sklepom Vlade Republike Slovenije dne 9.10.2008. Preračunana cena znaša
0,031 EUR/liter/mesec.
Cena odstranjevanja bioloških odpadkov znaša 71 EUR/tono oziroma 0,047
EUR/liter/mesec.
Ceni veljata od 1.10.2010 dalje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Celar je opozoril, da so bile cene odlaganja komunalnih odpadkov sprejete do 1.
septembra 2010.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Višine tarifnih postavk za storitev odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za gospodinjstva in za
poslovno dejavnost, sprejete na 21. redni seji, dne 19.05.2010 s sklepom št. 0320019/2010-04, se podaljšajo za obdobje 6 mesecev. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.5. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Naklo
Župan je predal besedo ge. Zevnikovi iz Domplana Kranj. Ga. Zevnikova je povedala, da
bistvenih sprememb od osnutka do predloga ni bilo, v samem odloku se je spremenilo nekaj
detajlov zaradi uskladitve s spremembo energetskega zakona. Zakon je prvotno predvideval,
da mora koncesionar pred uveljavitvijo splošnih pogojev za dobavo in odjem pridobiti
soglasje koncedenta, torej lokalne skupnosti, sprememba energetskega zakona tega soglasja
ne predvideva. Koncesionar mora vsebino splošnih pogojev uskladiti z Agencijo za energijo.

Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo. Sklep je bil
soglasno sprejet.

A.d.6. Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine
Naklo
Ga. Zevnikova je povedala, daj je Koncesijska pogodba popravljena v poglavju o
zavarovanju ter določena je višina koncesijske dajatve – 4% od neto omrežnine.
G. Celar je opozoril na nejasno definirano neto omrežnino v 24. členu pogodbe. Ga.
Zevnikova je pojasnila, da se pri vsakem računu za porabo plina obračunava tudi omrežnina,
le-ta se zmanjša za koncesijsko dajatev in za stroške dostopa do prenosnega omrežja, katerega
se plačuje Geoplin Plinovodu. Tako se dobi neto omrežnina, to je čisti prihodek, ki ga dobi
koncesionar. Od tega zneska se plačuje 4% koncedentu. Med razpravo je bilo ugotovljeno, da
se naj iz drugega odstavka 24. člena pogodbe črta navedba«za koncesijsko dajatev«.
Po razgovoru med go. Zevnik in g. Celarjem je bilo ugotovljeno, da se drugi odstavek
24.člena pogodbe pravilno glasi: Neto omrežnina je omrežnina, zmanjšana za koncesijsko
dajatev preteklega leta in za stroške dostopa do prenosnega omrežja.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Koncesijska pogodba za opravljanje gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne
kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
Župan je predal besedo ge. Umnik. Ga. Umnikova je povedala, da zakon o volilni in
referendumski kampanji določa, da se stroški volilne kampanje lahko delno povrnejo iz
občinskega proračuna. Predlagani sklep določa, da stroški volilne kampanje za volitve v
občinski svet ne smejo presegati 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca, za župana
ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Stroški se v
primeru dobljenega mandata v občinskem svetu povrnejo v višini 0,33 EUR za dobljeni glas
na volitvah za občinski svet. Za kandidata za župana, za katerega je volilo najmanj 10 %
volilnih upravičencev je višina povrnitve stroškov 0,12 EUR za dobljeni glas.
Župan je dal na glasovanje Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in
financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah
v Občini Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Imenovanje člana Občinske volilne komisije
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da je bila Občinska
volilna komisija imenovana 19.12.2006 za dobo 4 let. Članica Goričan Marija ni več občanka
občine Naklo, zato jo je potrebno nadomestiti. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za novega člana predlaga Goričan Draga, Stara cesta 27, Naklo.
Župan je dal na glasovanje Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne
komisije. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.9. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar-junij 2010
Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da je predloženo Poročilo o
realizaciji proračuna informativne narave, saj mora biti občinski svet seznanjen s polletno
realizacijo.
G. Golba je povedal, da je bilo v pol leta porabljenih že 238.436 EUR za vzdrževanje
občinskih cest, kar za 37.000 EUR že presega planirana sredstva. Vprašal je katero
vzdrževanje občinskih cest ni bilo možno predvideti februarja letos, ko smo potrjevali
proračun. G. Fic je odgovoril, da je letošnje izredno pogosto sneženje povzročilo veliko
pluženja ter tudi posipanja, posledično pa tudi poškodbo cestišč v pomladnih mesecih.
G. Golba je v zvezi s projektom kanalizacija Podtabor-Dolenja vas-Žeje –Strahinj vprašal za
kateri odsek je bilo že porabljenih 20.950 EUR, ali so za Podbrezje že sklenjene služnostne
pogodbe, kdaj naj bi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, koliko sredstev je planiranih iz
evropskega kohezijskega sklada in zakaj je NRP v letih 2011-2013 planiranih le 424.595.
EUR. G. Fic je odgovoril, da je v rebalansu za projekte za kanalizacijo Podbrezje planiranih
45.000 EUR, pridobivanje gradbenega dovoljenja je v teku, predvideva se, da bo vloga v roku
enega meseca predložena na Upravno enoto, služnosti so vse pridobljene. V projektu GORKI
je predvidenih 1,3 mio EUR za kanalizacijo Podbrezje, od tega je slaba polovica občinskih
sredstev.
G. Golba je vprašal koliko bo plačano lektorjem za zbornik. Župan je odgovoril, da se bo pri
izdaji zbornika plačalo le urednika in lektorja, vsem ostalim piscem se honorarja ne bo
izplačevalo.
G. Golba je vprašal, ali je plačilo razlike do polne cene za občane v domovih za starejše brez
obveznosti vračila oziroma poračuna iz njihovega premoženja ter koliko znašajo neporavnane
terjatve iz tega naslova. Župan je odgovoril, da je doplačilo z našim soglasjem določeno s
strani Centra za socialno delo brez obveznosti vračila – tako določa zakon. V primeru, da ima
oskrbovanec premoženje se občina na podlagi izdane odločbe vknjiži na premoženje.
G. Golba je vprašal v katerem mesecu letošnjega leta bomo oddali zahtevek za 512.746 EUR
iz evropskega kohezijskega sklada. Ga. Umnikova je odgovorila, da gre za izgradnjo
kanalizacije Sp. Duplje. Z izborom izvajalca smo lahko začeli šele po izdaji sklepa o odobritvi
sredstev iz strukturnih skladov, ta sklep smo dobili 15.7.2010, pogodbe s strani Službe vlade
za lokalno samoupravo in regionalno politiko še nismo prejeli. G. Fic je dodal, da je v
rebalansu predviden popravek zahtevka na 127.000 EUR.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet se je seznanil z realizacijo proračuna
Občine Naklo za I. polletje leta 2010. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. 1. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2010
Župan je odprl razpravo v zvezi z Rebalansom proračuna za leto 2010.
G. Koselj je imel pripombo na sredstva planirana za sejnine komisije pri občinskih volitvah.
Ga. Umnik je pojasnila, da je višina predpisana z zakonom ne glede na število opravljenih sej,
v tem znesku so planirane tudi nagrade za delo odborov.
G. Koselj je vprašal kdo je dobil občinske nagrade. G. Goričan je pojasnil, da so to občinski
nagrajenci.
G. Koselj je vprašal kaj je strošek poslovni najem. Ga. Roblek je odgovorila, da smo s
1.1.2010 postali lastnik komunalne infrastrukture, katero dajemo Komunali Kranj v najem.
Komunala Kranj za nas vodi celotno evidenco osnovnih sredstev in to predstavlja strošek
poslovnega najema infrastrukture.
G. Koselj je vprašal kaj pomeni postavka cesta Strahinj. G. Fic je odgovoril, da je to strošek
obračališča pri Biotehniškem centru.
G. Koselj je vprašal zakaj se tovorni promet iz Podbrezij ne preusmeri na avtocesto. G. Fic je
pojasnil, da je bil na Direkcijo RS za ceste ponovni dopis na to temo poslan v maju mesecu,

ko se je gradil avtocestni priključek, ponovno smo pisali v septembru, ko je bilo pridobljeno
uporabno dovoljenje. Na vezi smo s pristojnimi inšpektorji, ki bodo to zadevo urgentno
uredili.
G. Koselj je vprašal, kaj se dela na vzdrževanju komunalnih objektov. G. Fic je odgovoril, da
se je uredil plato pri nadvozu za Strahinj za potrebe gasilskega društva, uredila se je
Vogvarjeva hiša s komunalnimi priključki, predvideva se popravilo dveh mostov, posodobitev
in razširitev križišča v Strahinju.
G. Koselj je vprašal kaj bo s prostorom turistično informativnega centra. Ga. Jošt je
pojasnila, da je TIC odprt v večernih urah od 18.-22 ure, pet dni na teden, v jeseni bo odprt
manj časa. V TIC-u se daje informacije o prenočitvi, deli se propagandni material, v najem se
ponuja kolesa in turisti se tega tudi poslužujejo.
G. Koselj je opozoril na visoko postavko geodetskih storitev. G. Fic je odgovoril, da se mora
pri vsakem začetem projektu operirati z urejenimi mejami, sicer se pri sami gradnji pojavljajo
težave. Meritve izvajajo geodetska podjetja z licenco, katera imajo tarifne postavke po točkah
vsa podjetja v Sloveniji enake.
G. Koselj je vprašal kaj je postavka Vodovod Bašelj. G. Fic je odgovoril, da je občina
solastnik 14 % vodovoda Bašelj od zajetja Bašelj do Vodovodnega stolpa. Trenutno se skupaj
z MO Kranj projektira in izvaja magistralni vodovod. Del stroškov so projekti tega vodovoda,
en del pa izgradnja dela vodovoda, ki sočasno sovpada z gradnjo kanalizacije v Preddvoru.
Večji del Naklega se z vodo napaja iz zajetja Bašelj.
G. Koselja je zanimal izraz telemetrija. G. Fic je pojasnil, da je to daljinsko odčitavanje
porabe vode na vrtinah. S Komunale Kranj je prišel predlog za posodobitev telemetrije, katera
bi se izvedla v treh letih, z rebalansom v letošnjem letu planiramo tretjino tega stroška.
G. Kosca je zanimalo kako je z nadstreškom pri pokopališču. G. Goričan je pojasnil, da je
gradbeno dovoljenje za ureditev nadstreška staro dve leti, zato smo z gradnjo morali začeti.
Prvotno je bilo mišljeno, da se bodo postavili le betonski stebri, ugotovljeno je, da bo
potrebna tudi izdelava ponikvalnic, saj je bilo sedaj ob deževju tam veliko stoječe vode, smo v
dogovoru, da se naredi streha in potem tlakuje.
G. Golba je vprašal:
- kateri trije OPPN-ji so sedaj v pripravi. G. Fic je pojasnil, da OPPN Industrijska cona
Polica, območje vrtca ter območje gramoznice pri Gradbincu;
- zakaj je avtorski honorar za zbornik povečan iz 1.400 EUR na 3.016 EUR. G. Goričan je
odgovoril, da se je tudi obseg zbornika podvojil;
- na novinarski konferenci je bilo rečeno, da bo zbornik stal le 20.000, sedaj v rebalansu je ta
strošek 26.000 EUR. Župan je odgovoril, da takrat dokončnega računa še nismo imeli, ker
tudi vseh knjig še ni bilo natisnjenih;
- zakaj je postavko projekti kanalizacija Podtabor-Dolenja vas-Žeje –Strahinj potrebno
povišati iz 22 tisoč na 46 tisoč. G. Fic je povedal, da je ta vrednost že od samega začetka,
vendar se to vleče iz leta 2009, letos se zaključuje, dodatni stroški so služnostne pogodbe,
trasa se je tudi nekajkrat spremenila zaradi tehničnih težav – položaja cest v naravi in samega
zemljiškega katastra;
- zakaj je potrebna nova postavka Projekti za komunalno ureditev Bistrice. G. Fic je
odgovoril, da je z Direkcijo za ceste dogovorjeno, da bomo skupaj izdelali projekt Bistrica,
hkrati pa je potrebno posebej sprojektirati sekundarno kanalizacijo in vodovod v tej cesti, to
pa ni predmet projekta Podbrezje-Žeje;
- kateri strošek je zajet na kontu 420-40128 Dom starejših Naklo v znesku 38.000 EUR. Ga.
Roblek je odgovorila, da je tu zajet strošek opreme treh dodatnih sob, predelava pralnice in še
nekatera gradbena dela.

G. Cankar je vprašal kateri projekt je Deviacija Cegelnica. G. Fic je odgovoril, da gre v tem
primeru za izgradnjo ceste preko bivše Muhovčeve kmetije. To se bo izvedlo, ko bo DARS
podrl odkupljene hiše.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se rebalans proračuna
Občine Naklo za leto 2010 – hitri postopek. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Zavoda za gozdove - OE
Kranj
Župan je povedal, da je za predstavnika v svet Zavoda za gozdove OE Kranj predlagan g.
Jaka Korenčan iz Podbrezij.
G. Golba je vprašal, če ima komisija njegovo pisno soglasje za prevzem te funkcije. G. Babič
je povedal, da pisnega soglasja nima. Župan je povedal, da se g. Korenčan z imenovanjem
strinja.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Za predstavnika občine Naklo v svetu Zavoda za
gozdove Slovenije OE Kranj se imenuje g. Korenčan Jaka, rojenega 11.8.1960 in
stanujočega Podbrezje 54, 4202 Naklo. Sklep je bil z 12 glasovi ZA sprejet.
A.d.12. Mnenje k imenovanju direktorja Osrednje knjižnice Kranj
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da sedanjemu direktorju
kranjske knjižnice konec leta poteče mandat. Svet zavoda izvaja postopek za imenovanje
direktorja, na razpis se je prijavilo pet kandidatov. Svet zavoda je za najprimernejšega
kandidata med prijavljenimi izbral dosedanjega direktorja g. Leban Viljema. Občinski svet
mora k izbranemu kandidatu podati mnenje.
Župan je predlagal Sklep: Občinski svet Občine Naklo daje pozitivno mnenje k
imenovanju g. Viljema Lebana, rojenega 14.01.1961, stanujočega Tbilisijska ul. 10,
Ljubljana, po poklicu profesor filozofije in diplomirani literarni komparativist, za
direktorja Osrednje knjižnice Kranj.
A.d.13. Odsvojitev bodoče nepremičnine parc. št. 608/2, k.o. Naklo, vl. št. 111, pot v
izmeri 57 m²
Župan je predal besedo g. Fic. G. Fic je povedal, da je zaradi pogodbe o komasaciji potrebno
od g. Škrjanca odkupiti 220 m². G. Škrjanc je že pred časom dal vlogo za odkup dela javnih
površin v Voglarjevi ulici. Dogovorjena cena je 75 EUR/m². Za vrednost kupnine se zmanjša
obveznost občine do g. Škrjanca za zemljišče odkupljeno pri komasaciji.
Župan je predlagal Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev pogodbe glede
nepremičnine parc. št. 608/2, k.o. Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.14. Povzetek investicijske dokumentacije za projekt Ureditev večnamenskih površin
v Športnem parku Strahinj ter rekonstrukcija Glavne ceste skozi Naklo s sklepom o
pooblastilu župana
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano objavilo razpis za razvoj vaških jeder. Po posvetovanju smo se
odločili, da se na ta razpis prijavimo s tremi projekti: del ceste Bolero – krožišče Pivka z
dvostranskim pločnikom, javna razsvetljava v naselju Naklo ter začetek izgradnje
nogometnega igrišča v Strahinju.
G. Mravlja je povedal, da je ukrep 322 potekel 26.08.2010 in da je čas pred volitvami za
sprejemanje takšnih projektov neprimeren. Ga. Umnik je pojasnila, da so iz razpisa bile
izvzete občine, ki so v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško. Te občine so se pritožile
in razpis je očitno začasno zaprt zaradi te pritožbe.

G. Goričan je dodal, da v primeru, da je razpis dejansko zaprt, v kar pa dvomi, se
dokumentacija vseeno lahko pripravi.
Po krajši razpravi je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Občinski svet
občine Naklo pooblašča župana Občine Naklo, da potrdi Dokument identifikacije
investicijskega projekta, izdelan dne_____________ in Investicijski program, izdelan
dne ___________ za investicijski projekt Ureditev večnamenskih površin v Športnem
parku Strahinj ter rekonstrukcija Glavne ceste skozi Naklo, ki ju je izdelal Zelen in
partnerji d.o.o., Erjavčeva ulica 18, 5000 Nova Gorica. Sklep je bil z 10 glasovi ZA in 4
glasovi PROTI sprejet.
A.d.15. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m² na otroka v vrtcu v javnem
zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/11
Župan je povedal, da je s 1. septembrom letošnjega leta začel veljati normativ 4m² in ne manj
kot 3m² igralne površine na otroka v vrtcu. V primeru, da bi dosledno izvajali ta normativ bi
prišlo do še večjega odklona otrok v vrtcu. S sklepom o manjši notranji igralni površini se
bodo premostile prostorske težave do izgradnje novega vrtca. Odstopanje od normativa lahko
traja najdlje do 1. septembra 2013.
Župan je predlagal Sklep: Občinski Svet Občine Naklo sprejema Sklep o manjši
notranji igralni površini od 3m² na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo
v šolskem letu 2010/11. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.16. Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Cankar je vprašal ali je občina tudi kaj finančno pripomogla Nogometnemu klubu Naklo
pri investicijah zaradi vstopa v višjo ligo. Župan je odgovoril, da je občina dala sredstva za
prireditev ob občinskem prazniku, plačali smo tudi delo z bagrom.
G. Cankar je vprašal, kako, da je zemljišče pri šoli še vedno v lasti TVD Partizan Naklo. G.
Goričan je pojasnil, da je TVD Partizan Naklo odstopil zemljišče za gradnjo šole, s pogodbo
se je občina zavezala pridobiti nadomestno zemljišče, temu bo sledil prepis v zemljiški knjigi.
Župan je občinski svet kasneje obvestil o elementarni nesreči – požaru na kmetiji g. Rozman
Simona v Sp. Dupljah. Predlagal je sklep: Družini Rozman Simona, Sp. Duplje 29, 4203
Duplje se ob elementarni nesreči – požaru iz sredstev proračunske rezerve izplača 6.000
EUR. Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
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