OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo
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OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, dne 14. 12. 2010, ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Albin Golba, Anton
Grašič, Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Janez Štular, Marjan Babič, Ivan Meglič, Peter
Celar, Vinko Ušeničnik, Nikolina Rozman, Zdravko Cankar, Peter Hkavc
ŽUPAN: Marko Mravlja
OSTALI PRISOTNI: Anton Rebol, Tomo Globočnik – Domplan Kranj; Metod Grašič –
Breza d.o.o.
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Bojana Umnik, Jana
Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski Glas

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realizacija sklepov 23. redne seje
Potrditev zapisnika 23. in 1. redne seje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico – predlog
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo – osnutek
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
Sklep o ustanovitvi Projektno - investicijskega odbora pri Občinskem svet Občine
Naklo
7. Imenovanje odborov Občinskega sveta Občine Naklo
8. Imenovanje občinske volilne komisije
9. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo za obdobje januar – marec 2011
10. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011 – osnutek
11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Naklo za leto 2011
12. Komunalna taksa za usmerjevalne table Vodna učna pot Strahinj, BC Naklo
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13. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je v uvodu pozdravil vse svetnice, svetnike in novinarje, ugotovil sklepčnost in dal v
potrditev predlagani dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad.1. Realizacija sklepov 23. redne seje
Na realizacijo sklepov 23. redne seje ni bilo pripomb.
Ad.2. Potrditev zapisnika 23. in 1. redne seje
Pripomb na zapisnika na bilo, zato je župan dal v potrditev oba zapisnika. Zapisnika 23. in 1.
redne seje sta bila soglasno sprejeta.
Ad.3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico – predlog
Župan je predal besedo g. Globočniku iz podjetja Domplan Kranj. G. Globočnik je pojasnil,
da se je Občinski podrobni prostorski načrt začel pripravljati v juniju 2007 s sklepom župana
o začetku priprave OPPN Pod polico. V decembru 2008 je bil izdelan osnutek, v februarju
2009 je bilo zaprošeno za smernice, javna razgrnitev tega dokumenta je potekala od 5.5. do
7.6.2010, javna obravnava je bila 19.5.2010. Na javni razpravi je bilo nekaj pripomb do
katerih so se zavzela stališča, katera so bila upoštevana pri pripravi predloga. Predlog je bil
izdelan v juniju 2010. Na osnovi predloga je bilo zaprošeno za pridobitev mnenj, izdelava
dopolnjenega predloga je bila zaključena v septembru 2010. V zadnjih dveh dnevih se je
oglasil eden izmed treh investitorjev in preveril, če so bile vse pripombe upoštevane. Vse
zahteve so bile upoštevane, le v 30. čl. Odloka se v prvem stavku tretjega odstavka oznaka
»objekt A« nadomesti z oznako »objekt B«.
Župan je povedal, da je bil na začetku seje s strani svetnikov SDS na mizo predložen
amandma. G. Globočnik je amandma pregledal in ocenil, da se ga lahko vključi v danes
predlagani Odlok.
Župan je predal besedo g. Grašiču iz podjetja Breza. G. Grašič je v kratkem obrazložil
predlagani amandma, kateri bolj precizno opredeljuje predvidene objekte.
G. Ušeničnik je pripomnil, da civilna iniciativa ni dobila odgovora na pripombe, katere je
podala. G. Goričan je povedal, da je bilo stališče do pripomb poslano prvemu podpisniku
civilne iniciative g. Cirilu Ovseniku.
G. Celarja je zanimalo zakaj problem denacionalizacije g. Pavlina na tem območju še ni
rešen. G. Goričan je odgovoril, da se ta postopek vodi na sodišču, na katerega občina ne
more vplivati, vprašanje denacionalizacije ne vpliva na sprejem prostorskega načrta.
G. Cankar je dodal, da je civilna iniciativa imela pripombo na izgradnjo drobilnice gradbenih
odpadkov in dodal, da je potrebno zagotoviti, da bo ta drobilnica ustrezala vsem
okoljevarstvenim pogojem. G. Globočnik je pojasnil, da se je vzporedno s pripravo odloka
vodil tudi postopek celotne presoje vplivov na okolje. Na podlagi tega je bilo izdano okoljsko
poročilo, ki upošteva vse omejitvene ukrepe predvidene v zakonodaji.
G. Ušeničnik je pripomnil, da morajo najbližji sokrajani po zakonu dati tudi soglasje, tega v
tem primeru ni bilo. G. Globočnik je pojasnil, da se to soglasje daje k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja, danes se tukaj sprejema prostorski načrt, ki določa način gradnje na
tem območju in je osnova za kasnejšo izdajo gradbenega dovoljenja.
G. Celar je pripomnil, da glede nato,da je predviden fazni postopek, bi bilo smiselno to tudi
časovno omejiti. G. Globočnik je pojasnil, da to zakonodaja ne predvideva, s prostorskim
aktom se le opredeli, kaj se na tem območju lahko gradi, ne pa tudi kdaj. To omejuje postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja.
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Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se dopolnjeni predlog
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pod polico skupaj z amandmajem
št. 1/2010. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je pojasnil, da je bil zadnji veljavni odlok o
kategorizaciji občinskih cest sprejet leta 1998. V tem času je prišlo do sprememb, dodane so
bile novozgrajene ceste, nekatere nefunkcionalne poti so bile ukinjene, saj kategorizirane
ceste občina redno vzdržuje in pri tem je potrebno upoštevati kriterij ekonomičnosti.
Spremembe so bile tudi zaradi spremenjene zakonodaje zlasti zaradi uskladitve s sosednjimi
občinami zlasti na stičiščih gozdnih cest. Danes predlagani osnutek vsebuje seznam 54 km
kategoriziranih cest. Ceste zajete v tem odloku so osnova za banko cestnih podatkov, kjer so
navedeni vsi parametri, katere te ceste vsebujejo. To so podatki o širini, voziščni konstrukciji,
odvodnjavanju, obcestni objekti za namen odvijanja prometa in drugo. Osnutek je bil
posredovan tudi na direkcijo za državne ceste, njihove pripombe bomo upoštevali pri pripravi
predloga odloka.
G. Celar je vprašal za del Voglarjeve ceste, kateri je še vedno v lasti župnije. G. Fic je
odgovoril, da kategorizacije ceste ni pogojena z lastništvom, neskladja v lastništvu se
odpravljajo z zamenjavo, z odkupom ali z brezplačnim prenosom.
G. Grašič je opozoril na cesto v Gobovcah do mostu, katera je še vedno lastniško neurejena,
del je v lasti države, del v lasti občine in del v zasebni lasti. G. Fic je odgovoril, da nam je
zadeva poznana, lastništvo bo potrebno urediti v sodelovanju z DRSC-jem.
G. Ušeničnik je opozoril tudi na cesto na Okroglem do transformatorske postaje, ta cesta se je
razširila, zemljiškoknjižno pa še ni urejena. G. Fic je odgovoril, da je pridobil določene
pogodbe iz leta 1983, ko se je naredila odmera te ceste. Določeni odkupi so se uredili, vsi pa
ne. V tem času potekajo pogovori z lastniki teh zemljišč, nekaj bo potrebno urediti s Savskimi
elektrarnami, nekaj pa z občino.
Župan je zaključil razpravo in predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
Župan je pojasnil predlagane spremembe. V bližnji prihodnosti se predvideva, da bi se seje
občinskega sveta snemale s spletno kamero, temu ustrezno je potrebno prilagoditi Poslovnik
občinskega sveta. Posnetki se bodo objavljali na spletni strani občine.
G. Celar je pripomnil, da naj se izraz »vizualno« nadomesti z izrazom »slikovno«.
G. Meglič je pripomnil, če je smiselno, da se to vnaša v poslovnik, saj nikjer nimamo
navedeno, da se snemati ne sme. Predlagana sprememba je za razumeti, da se sedaj mora
snemati. Mnenje svetnikov je bilo, da naj se doda beseda »lahko«.
G. Koselj je vprašal kdo bo snemal seje. Župan je odgovoril, da bo to avtomatska spletna
kamera.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejmejo se spremembe in
dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Naklo, s tem, da se v 52. čl. doda novi
prvi odstavek, ki se glasi: »Potek seje sveta se snema zvočno, lahko tudi slikovno.« ter
novi šesti odstavek, ki se glasi« Nejavni del seje se slikovno ne snema«. Sklep je bil
soglasno sprejet.
Ad.6. Sklep o ustanovitvi Projektno - investicijskega odbora pri Občinskem svet Občine
Naklo
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Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga Umnikova je povedala, da gre za ustanovitev
novega odbora pri občinskem svetu. V tem odboru bo vsaka stranka zastopana v občinskem
svetu imela po enega člana. Predsednika odbora imenuje občinski svet. Odbor bo obravnaval
predloge s področja razvoja in investicij v občini. Način dela je enak ostalim odborom pri
občinskem svetu.
G. Meglič je vprašal kaj bo ta odbor delal, občutek ima da je to odbor zaradi odbora. Župan
je odgovoril, da bo ta odbor imel veliko vlogo, odločal bo o predlaganih projektih in o
prioritetnih investicijah.
G. Celar je opozoril na napako v drugem stavku 2. odstavka 4. člena, kjer se beseda »sklepa«
smiselno nadomesti z besedo »sprejema«. S popravkom so se vsi strinjali.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Sklep o ustanovitvi Projektno – investicijskega
odbora. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Imenovanje odborov Občinskega sveta Občine Naklo
Župan je povedal, da so predlogi za članstvo v odborih navedeni v zapisniku Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
G. Babič je vprašal predsednico Komisije po kakšnem ključu so sestavljali odbore, dobro bi
bilo, da bi se upošteval volilni rezultat. Svetnikov SLS-a ni v odboru za komunalo, ne v
odboru za gospodarstvo in niti ne v uredniškem odboru, kljub temu, da so s strani stranke bili
podani predlogi za člane.
Župan je odgovoril, da je v uredniškem odboru prišlo do napake, tako, da naj se uredniški
odbor dopolni z novim članom Meglič Ivanom.
Ga. Kosec je pojasnila, da se je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestala, pripravila predlog, ki je danes predlagan, z njim se lahko strinjate ali pa tudi ne.
G. Babič je dodal, da so v prejšnjem mandatu pri sestavi odborov bili v veliki meri
upoštevani predlogi vseh svetnikov, glasovanje bo odločilo, vendar župan je na prejšnji seji
povedal, da si želi sodelovanje, kar pa sedaj iz predloga sestave odborov ni videti.
G. Štular je predlog Komisije označil za diskriminacijo Slovenske ljudske stranke. Povedal
je, da s članstvom v odborih stranke prevzemajo tudi odgovornost, ljudska stranka je v 16
letih dokazala, da zna voditi občino, vi pa boste čez štiri leta pokazali svoj rezultat. Dejal je,
da je iz predloga razvidno, da ima večjo težo stranka, ki ima enega svetnika, kot SLS, ki ima
tri svetnike.
Župan je povedal, da sprejema izziv, lahko pa pove, da so v prejšnjem mandatu dobili mesta
v odborih, vendar so bile seje sklicane štirikrat v mandatu.
G. Štular je povedal, da je aktivnost odvisna od predsednika odbora.
G. Meglič je povedal, da je dal predlog za članstvo v dveh odborih, pa ni nikjer upoštevan,
kljub referencam, ki jih ima, g. Mravlja je bil kot opozicijski svetnik član dveh odborov in
dveh komisij.
G. Krumpestar je povedal, da so predloge za članstvo v odborih podali kasneje in so bili
upoštevani, opozoril je tudi, da ni predloga za predsednika komisije za kmetijstvo. Župan je
odgovoril, da se bo predlog za predsednika komisije za kmetijstvo podal na odboru za
gospodarstvo.
G. Koselj je pripomnil, da je po njegovem mnenju najbolj primeren kandidat za vodenje
komisije za kmetijstvo dosedanji predsednik g. Pavlin, saj je ta komisija delala najbolje od
vseh komisij pri odboru za gospodarstvo. Hkrati je opozoril na članstvo v Komisiji za
odlikovanja, v kateri so bili do sedaj vedno člani vseh strank v svetu, saj je podeljevanje
občinskih priznanj zahtevna in odgovorna naloga. Nadalje je prosil tudi za predstavitev
predlaganih članov v Nadzornem odboru. Župan je povedal, da je Rozman Rok magister
prava, Leban Brigita je magistra ekonomije, Savernik Damjan je magister ekonomije, Hribar
Branko je bil predlagan s strani LDS-a, Zaletelj Jožef je diplomirani organizator dela.
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Župan je dal na glasovanje predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja:
1. Odbor za družbene dejavnosti z naslednjimi člani:
- Nikolina Rozman, Kranjska c. 15, 4202 Naklo, predsednica
- Peter Hkavc, Sp. Duplje 37, 4203 Duplje, član
- Ana Žontar, Krakovo 48, 4202 Naklo, član
- Marjan Babič, Žeje 1a, 4203 Duplje, član
- Anton Peternel, Podbrezje 252, 4202 Naklo, član.
2. Komisija za kulturo pri Odboru za družbene dejavnosti – predsednica Nikolina
Rozman, Kranjska cesta 15, 4202 Naklo.
3. Komisija za šport pri Odboru za družbene dejavnosti – predsednik Ciril Žontar,
Krakovo 48, 4202 Naklo.
4. Odbor za splošne zadeve z naslednjimi člani:
- Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, predsednik
- Zdravko Cankar, Glavna c. 31, 4202 Naklo, član
- Janez Štular, Strahinj 135, 4202 Naklo, član
- Branka Uranič, Pokopališka pot 16, 4202 Naklo, član
- Janez Pirih, Podbrezje 157, 4202 Naklo, član.
5. Odbor za gospodarstvo z naslednjimi člani:
- Aleš Krumpestar, Zg. Duplje 103, 4203 Duplje, predsednik
- Anton Grašič, Gobovce 10, 4244 Podnart, član
- Jernej Markič, Sp. Duplje 111a, 4203 Duplje, član
- Stanislav Koselj, Zg. Duplje 91, 4203 Duplje, član
- Gorazd Pikec, Glavna c. 66, 4202 Naklo, član.
6. Komisija za malo gospodarstvo pri Odboru za gospodarstvo – predsednik
Stanislav Koselj, Zg. Duplje 19, 4203 Duplje.
7. Komisija za turizem pri Odboru za gospodarstvo – predsednik Zdravko Cankar,
Glavna cesta 31, 4202 Naklo.
8. Odbor za komunalo in infrastrukturo z naslednjimi člani:
- Peter Celar, Strahinj 82 a, 4202 Naklo, predsednik
- Tatjana Kosec, Cegelnica 68, član
- Vinko Ušeničnik, Okroglo 21, 4202 Naklo, član
- Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, član
- Tadej Markič, Sp. Duplje 57, 4203 Duplje, član.
9. Projektno - investicijski odbor z naslednjimi člani:
- Cankar Zdravko, Glavna c. 31, 4202 Naklo, predsednik
- Markič Jernej, Sp. Duplje 111 a, 4203 Duplje, član
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Celar Peter, Strahinj 82 a, 4202 Naklo, član
Meglič Ivan, Zadraga 23, 4203 Duplje, član
Koselj Stanislav, Zg. Duplje 91, 4203 Duplje, član
Aleš Krumpestar, Zg. Duplje 103, 4203 Duplje, član.

10. Statutarna komisija z naslednjimi člani:
- Franci Bajd, Strahinj 17, 4202 Naklo, predsednik
- Marija Sajovic, Strahinj 67, 4202 Naklo, član
- Tjaša Colja, Cegelnica 49 a, 4202 Naklo, član.
11. Komisija za odlikovanja z naslednjimi člani:
- Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo, predsednik
- Hkavc Peter, Sp. Duplje 37, 4203 Duplje, član
- Marjan Babič, Žeja 1a, 4203 Duplje, član
- Ana Žontar, Krakovo 48, 4202 Naklo, član
- Jože Mohorič, Podreber 12 a, 4202 Naklo, član
12. Nadzorni odbor z naslednjimi člani:
- Rok Rozman, Kranjska c. 15, 4202 Naklo, predsednik
- Brigita Leban, Ul. B. Praprotnik 11, 4202 Naklo, član
- Damjan Savernik, Cegelnica 29, 4202 Naklo, član
- Branko Hribar, Sp. Duplje 10 a, 4203 Duplje, član
- Jožef Zaletelj, Cegelnica 49, 4202 Naklo,član
13. Uredniški odbor z naslednjimi člani:
- Janez Kuhar, Na Kalu 13, 4202 Naklo
- Albin Golba, Podbrezje 49, 4202 Naklo
- Zdravko Cankar, Glavna cesta 31, 4202 Naklo
- Ivan Meglič, Zadraga 23, 4203 Duplje
- Andreja Kosec, Cegelnica 68, 4202 Naklo
- Franc Šinkar, Strahinj 52, 4202 Naklo
- Žiga Stroj, Podbrezje 197, 4202 Naklo
- Gregorič Matjaž, Zg. Duplje 78 a, 4203 Duplje
Sklep je bil z 12 glasovi ZA sprejet.
Ad.8. Imenovanje občinske volilne komisije
Ga. Umnik je v zvezi z Občinsko volilno komisijo povedala, da z 19.12.2010 dosedanji
komisiji poteče mandat, zato je potrebno imenovati novo komisijo. Komisija ima štiri letni
mandat.
Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje Sklep o imenovanju občinske volilne
komisije Občine Naklo: Za predsednico oziroma namestnico predsednice občinske
volilne komisije se imenuje Tatjana Hudobivnik, Ul. V. Rejca 8, Naklo oziroma Ivanka
Jerala, Na Kalu 3, Naklo, za člane oziroma namestnike članov občinske volilne komisije
se imenujejo Drago Goričan, Stara c. 27, Naklo oziroma Marjeta Bizaj, Ul. B.
Praprotnik 7, Naklo, Gregor Pirnaver, Podbrezje 224, Naklo oziroma Katja Jeglič
Babnik, Cegelnica 55, Naklo in Toni Menegalija, Zg. Duplje 83, Duplje oziroma Boštjan
Aljančič, Podbrezje 169 Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad.9. Sklep o začasnem financiranju Občine Naklo za obdobje januar – marec 2011
Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da proračun za leto 2011 še ni
sprejet, zato je moral župan sprejeti sklep o začasnem financiranju Občine Naklo v obdobju
od januarja do marca 2011. Začasno financiranje temelji na realizaciji v enakem obdobju
preteklega leta. O sprejetju tega sklepa obvesti občinski svet.
Ad.10. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2011 – osnutek
Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da so prihodki realno ocenjeni
glede na usmeritve države, na višino dohodnine, ki nam pripada, na višino nadomestila, ki je
bistven dohodek občine ter transferni prihodki države, kjer so upoštevana evropska sredstva v
višini 900.000 EUR. V osnutku proračuna je predvideno tudi zadolževanje v višini 2,2 mio
EUR, dejanska višina zadolževanja bo določena s soglasjem ministrstva za finance.
Ga. Rozman je v zvezi s postavko 060003 Plače delavcev občinske uprave, konto 40090100
Uprava-odpravnina v višini 28.000 EUR vprašala ali je bilo glede na pomembnost in na
višino postavke ta zadeva strokovno pravno presojena in ali je bilo to preverjeno pri neodvisni
odvetniški pisarni. Ga. Roblek je odgovorila, da zakon o delovnih razmerjih jasno govori, da
če je nekomu delovno razmerje prekinjeno iz poslovnih razlogov mu pripada odpravnina.
G. Koselj je tudi oporekal odpravnini, saj po njegovem mnenju le-ta pripada delavcu, če zanj
ni delovnega mesta, v tem primeru pa delovno mesto je. Ga. Umnik je povedala, da
delovnega mesta za direktorja ni. Župan je dodal, da ima kot novoizvoljeni župan pravico
zamenjati direktorja občinske uprave in mu ponuditi drugo delovno mesto, tega drugega
delovnega mesta zanj ni in to pomeni, da se dosedanjemu direktorju prekine delovno
razmerje, s tem pa je upravičen do odpravnine.
G. Štular je osnutek proračuna za leto 2011 ocenil kot razsipniško naravnan, ravno tako tudi
ta odpravnina v višini 28.000 EUR je po njegovem mnenju brca v temo, po enem letu se bo
izkazalo, da smo izplačali odpravnino, prišli pa iz dežja pod kap, vsekakor pa ima župan to
pravico in temu ne moremo oporekati. Nadalje ga je zanimalo zakaj se planira novo
zaposlovanje, pred letom dni je sam kot župan s sprejetjem proračuna za leto 2010 predlagal
eno dodatno zaposlitev, vendar je takrat večina svetnikov, ki so tudi danes člani sveta, menila,
da sedaj v času krize to nikakor ni primerno, danes pa se v osnutku proračuna za 2011
predlaga kar dve novi zaposlitvi. Pripombo je imel tudi na selitev občinske uprave v
večnamenski objekt, po njegovem mnenju bo strošek 150.000 EUR in ne 30.000 EUR kot je
predvideno v osnutku, s tem, da se bo stavba precej uničila, knjižnica se bo zmanjšala za
tretjino, premalo je parkirišč in ta odločitev po njegovem mnenju ni pravilna. Za eno dodatno
zaposlitev se strinja, zaposlovanje človeka, ki bo pridobival evropska sredstva pa je po
njegovem mnenju nesmiselno, zato imamo BSC, tudi naša pravnica je delala na tem področju
in v Naklem še nismo zamudili nobenih evropskih sredstev, ki so nam bila dosegljiva. V zvezi
z vrtcem je povedal, da je po njegovem mnenju planiranih premalo sredstev, potrebno se je
potruditi, da se čimpreje zgradi novi vrtec, nato se obnovi stavba starega vrtca in se tja preseli
občinska uprava, pri tem pa se ne bo denarja metalo stran. Župan je v zvezi z zaposlovanjem
odgovoril, da sta predvideni dve novi zaposlitvi, vendar zaenkrat bo ena nova zaposlitev za
pomoč g. Ficu, dolgoročno pa je planirana še druga dodatna zaposlitev. V zvezi z zamenjavo
direktorja je župan povedal, da nima nič proti g. Goričanu, vendar župan ima pravico narediti
svojo ekipo, kot so si jo v predhodnih mandatih, rezultati pa bodo videni čez štiri leta. V zvezi
s selitvijo občinske uprave – namen je prihraniti pri stroških in pri najemnini, koliko se bo
stavba uničila je pa druga stvar, vsak ima za to svojo razlago. V zvezi s sredstvi predvidenih
za vrtec je župan pojasnil, da bo zagotovljeno, da noben otrok ne bo ostal doma.
G. Krumpestar je v zvezi s prihodki postavil vprašanje, če so realno ocenjeni, glede na
gospodarsko situacijo v kateri smo, verjetno bodo prihodki v februarju drugače in bolj realno
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ocenjeni. Tudi odhodki so po njegovem mnenju zelo smelo zastavljeni, v zvezi z zaposlitvijo
pričakuje tudi, da bo pri predlogu priložena tudi sistemizacija. Ga. Umnik je pojasnila, da
občinski svet v okviru proračuna sprejema kadrovski načrt, samo sistemizacijo sprejme župan.
G. Krumpestar je dodal, da bo želel pri sprejemanju predloga proračuna imeti pojasnilo o
doprinosih planiranih novo zaposlenih, hkrati pa opozoril, da je potrebno preveriti ali so
sredstva, ki so planirana za izgradnjo vrtca zadostna, saj je potrebno čim preje preiti v
realizacijo projekta. Župan je pojasnil, da se bo o projektu vrtec odločalo na projektno
investicijskem odboru.
G. Koselj je povedal, da je glede na gospodarsko situacijo in na zmanjšanje investicij
zasebnikov proti vsakršni dodatni zaposlitvi, saj bodo po njegovih podatkih prihodki občine s
strani države za 30 % nižji kot v letu 2010. Ga. Roblek je pojasnila, da je bil Zakon o
izvrševanju proračuna za leti 2011/12 ravnokar objavljen in v njem je primerna poraba
navedena v takšni višini kot je upoštevana tudi v osnutku proračuna.
G. Celar je pripomnil, da je ne glede na krizo potrebno, da se g. Ficu priskrbi pomoč, da se
podelajo stvari za nazaj, da pride na čisto in da se tudi postopoma prenese posel.
G. Meglič je povedal, da se tudi on strinja z dodatno zaposlitvijo na področju komunalnih
zadev, kar se tiče selitve občinske uprave, je po njegovem mnenju smiselno, da se v
večnamenski objekt preseli sejna soba, tukajšnja sejna soba pa se predela v primerno pisarno
za župana, podpira povečanje sredstev za gasilce, sprašuje pa župana, kje je povečanje
sredstev za kulturo in šport, kot je obljubil. Župan je odgovoril, da glede na situacijo kakršna
je enak znesek sredstev pomeni več, saj sredstev nismo zmanjševali. Ga. Rozman je tu
pripomnila, da se je, glede na to, da je imenovana za predsednico odbora za družbene
dejavnosti odločila, da bo podpirala tista društva, ki bodo aktivna in bodo doprinesla h kulturi.
V Naklem je veliko društev, ki so dobivala neka stalna sredstva, delali pa dejansko niso nič.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje naslednja Sklepa:
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2011 z
obrazložitvami.
2. Sprejme se sklep o zadolževanju občine v proračunskem letu 2011 v višini 2,2 mio
EUR.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
Ad.11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in
nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Naklo za leto 2011
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je v tekočem letu potrebno
sprejeti vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča v naslednjem letu. Gre za uskladitev vrednosti točke z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
občine Naklo za leto 2011. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.12. Komunalna taksa za usmerjevalne table Vodna učna pot Strahinj, BC Naklo
Župan je obrazložil vlogo Biotehniškega centra Naklo za oprostitev plačila komunalne takse
v višini 352,80 EUR, katero bi morali plačati zaradi postavitve označevalnih tabel Vodne
učne poti Strahinj.
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Župan je predlagal Sklep: Biotehniški center Naklo se oprosti plačila komunalne takse
za postavitev neprometnih usmerjevalnih tabel Vodna učna pot Strahinj v višini 352,80
EUR. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.13. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan posebnega poročila ni imel.
Pobude in vprašanja:
- ga. Rozman je v zvezi s folklorno skupino vprašala, zakaj ima folklorna skupina v
proračunu svojo postavko, zakaj niso zajeti v okviru društva upokojencev oziroma
zakaj niso obravnavani kot vsa ostala društva in ali v zvezi s tem obstaja kakšen
pravilnik. G. Babič je odgovoril, da je folklorna skupina sekcija v okviru društva
upokojencev in niso samostojno društvo. Društvo upokojencev ne more kandidirati na
razpis za sredstva za kulturo, zato jim je občinski svet v okviru proračuna potrdil svojo
postavko. Sredstva za kulturo se delijo po kriterijih, ki so bili sprejeti v soglasju z
vsemi kulturnimi društvi oziroma izvajalci kulturne dejavnosti v občini. Folklorno
skupino se težko primerja s pevskimi zbori, višino postavke je potrdil občinski svet;
-

g. Štular je povedal, da je bil 10.11.2010 razpisan narok na sodišču v primeru z g.
Antonom Grašičem, vprašal je župana kako se je primer rešil. Župan je odgovoril, da
je bila tožba vložena s strani občine proti g. Grašiču in tudi z njegove strani proti
občini. Stroškovno je šlo to v nedogled in sklenjen je sporazum o umiku obeh tožb. G.
Štular je povedal, da je odločno proti umiku tožbe, saj je bil g. Grašič ob začetku
gradnje dvakrat opozorjen s strani občine naj prekine z gradnjo na občinskem
zemljišču, vendar je kljub opozorilom z gradnjo nadaljeval. Povedal je, da kot župan v
vseh 16 letih županovanja takšnih odpustkov ni dajal, občanov, ki zasedajo občinsko
zemljišče je veliko in sprašuje župana kako bo postopal v vseh teh primerih, če je
nekomu že popustil. G. Štular je povedal, da zahteva, da naj stroške tožbe nosi g.
Grašič, ter v dogovor naj se vpiše rok do kdaj se mora ta hlev podreti. Ta rok po
njegovem mnenju ne sme biti daljši od šestih mesecev. Dodal je, da se za to območje
dela študija o poplavnosti na tem območja in dosedanji rezultati kažejo, da bo polovica
zemljišča primerna za zazidljivo zemljišče, na podlagi te študije bo občina lahko
izpeljala prodajo tega zemljišča, katera pa nam je prav zaradi njega v preteklem letu
padla v vodo. Povedal je, da je bil posel vreden 1,6 mio EUR zato zahteva, da se z g.
Grašičem do konca meseca januarja naredi sporazum, s katerim se bo zavezal, da bo ta
hlev podrl in nosil celotne stroške. Dodal je, da je nesprejemljivo, da se bo zaradi
zamenjave župana in zaradi strankarske pripadnosti zadevo tako rešilo. Županu je
spomnil, da je v nekem intervjuju izjavil, da ne bo podpiral osebnih interesov, ravno v
tem primeru se kaže osebni in strankarski interes in od tega ne bo odstopil, v
nasprotnem primeru bo dal prijavo na protikorupcijsko komisijo. G. Grašič je k temu
dodal, da je to zemljišče kvalificiral v zemljišče z oznako SK g. Boban Jovanovič, ki
je bankrotiral in ga v Sloveniji sploh ni, postopki leta 1991 so bili narejeni nekorektno,
saj niso bili usklajeni z dolgoročnimi plani Občine Kranj, to zemljišče je sedaj
kmetijsko z oznako K2, hidrološko hidravlična študija je pokazala, da mora biti na tej
površini razlivna površina reke Save in ni primerno za gradnjo, tudi ARSO ne bo
nikoli dala pozitivnega mnenja za gradnjo na tem območju. G. Goričan je pri tem
opozoril, da spremembo zemljišča ni naredil g. Jovanovič, on je spremembo lahko
predlagal, odločitev o tem pa je šla skozi postopek podoben temu, ki ga je Občina
Naklo peljala pri sprejemanju občinskega prostorskega načrta. To zemljišče je v
nezazidano stavbno zemljišče s kategorizacijo za gostinstvo in turizem sprejela bivša
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Občina Kranj, Občina Naklo je to zemljišče dobila z delitveno bilanco, kjer je bila
vrednost zemljišča upoštevana kot zazidljivo zemljišče. Dodal je še, da, ker je to
zemljišče bilo stavbno, ga je Občina Naklo dobila v last od Sklada kmetijskih
zemljišč. Z javnim razpisom smo zemljišče prodali za 1,6 mio EUR in s pogoji
gradnje na tem zemljišču bi se soočil novi lastnik. Po zaslugi nekaterih občanov in
društev je ARSO dal pogoj, da če želimo sprejeti občinski prostorski načrt moramo
namembnost tega zemljišča spremeniti v območje kmetijskih zemljišč. Zaradi širšega
interesa po sprejetju občinskega prostorskega načrta smo temu pogoju ugodili, nato
smo dobili pozitivno soglasje in sprejeli občinski prostorski načrt. G. Goričan je dodal,
da če želimo omenjeno zemljišče oziroma vsaj polovico tega zemljišča ponovno
spremeniti nazaj v stavbno zemljišče moramo izdelati študijo poplavnosti, katera nas
bo stala od 50.000 do 100.000 EUR. G. Goričan je še dodal, da je zaključek jasen, da
je bila občini povzročena škoda. G. Grašič je dodal, da so strokovne službe dale svoje
mnenje, občinske uprave so podrejene ministrstvom, pogodbo za najem zemljišča je
imel s Skladom kmetijskih zemljišč do leta 2013, ter tudi soglasje za postavitev
objekta za spravilo pridelkov. G. Meglič je poudaril, da v tem primeru očitno ne gre
za problem poplavnosti in študije o poplavnosti temveč lastništvo. G. Grašič je
povedal, daje bil postopek z Občino Kranj izpeljan nepravilno, zato je bila vložena
izpodbijana tožba. G. Babiča je zanimalo ali g. Grašiča skrbi poplavna varnost na tem
območju ali njegov objekt na zemljišču v lasti občine. Župan je odgovoril, da je
seznanjen s predlogi g. Štularja in problem bo rešen, o tem bo občinski svet obveščen;
-

župan je predlagal, da se gradivo za seje občinskega sveta svetnikom pošilja v
elektronski obliki, v zvezi s tem je pripravljena izjava s katero naj se svetniki izrečejo
o načinu prejemanja gradiva;

-

g. Golba je zanimalo kako je z asfaltno bazo. Župan je odgovoril, da v zvezi s tem
nima nobenih informacij;

-

g. Koselja je zanimalo ali bo za novega direktorja objavljen razpis. Župan je
odgovoril, da je objavljen razpis, direktor mora biti desna roka župana, tako, da
določeni dogovori že potekajo;

-

ga. Kosec je bivšemu županu g. Štularju postavila vprašanje v zvezi s širitvijo ceste v
vzhodnem delu Strahinja, razširjen je le del zemljišča, zanimalo jo je kaj se je tu
načrtovalo. G. Štular je odgovoril, da v tem primeru ni šlo za širitev cestišča, pač pa
za ureditev meteorne vode, katera se je odtekala v spodnjo hišo. Povedal je še, da je to
zemljišče njegovo in je dovolil širši poseg v zemljišče. Ga. Kosec je še opozorila, da
sedaj zemljišče ni utrjeno in se bo pogrezalo na cesto. G. Fic je pojasnil, da je občina
dolžna izvajati zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest in v tem primeru je bilo
kritično odvodnjavanje s te ceste, tehnično je bila zadeva zelo zahtevna, šlo je za
izvedbo odvodnjavanja cestnega telesa, potrebno je bilo ujeti meteorne vode in jih
speljati v nek vodotok, dejansko ni šlo za širitev ceste. Poleg težav z odvodnjavanjem
je bil na tem delu tudi problem posedanja brežine, s soglasjem lastnika zemljišča g.
Štularja je ta brežina pobrana in v višini enega metra je sestava laporna in kamnita in
se ne bo posedala, zgornji del brežine se bo spomladi zatravil, tako, da erozije na tem
mestu ne bo več;

-

go. Kosec je zanimalo kako je z vodnjakom v zadnjem delu Strahinja, kjer se višek
vode razliva po cesti in je nevarno. G. Fic je odgovoril, da si je zadevo pred mesecem
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dni ogledal, ravno zaradi zmrzovanja, in potrebna bo preureditev, dotok je zlasti v
letošnjem mokrem letu tako velik, da presega iztok, potrebno bo zamenjati profile
cevi;
-

g. Golba je zanimalo kako je z lastništvom sušilnice v Podbrezjah, le-ta se je sedaj
podrla in je nevarno za mimoidoče. G. Fic je odgovoril, da je lastnik KŽK Kranj, za
povzročeno škodo vedno odgovarja lastnik, če je nevarno za okolico se bo postavila
zaščita ali pa objekt dokončno porušilo;

-

ga. Kosec je vprašala kdo je nadzorni za izvedbo nadstrešnice pri mrliških vežicah v
Naklem in ali je bil narejen projekt. G. Goričan je odgovoril, da je bil projekt narejen,
saj je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje, med samo izvedbo se je pokazalo, da
je potrebno prenoviti streho na samih vežicah, obnovila se je tudi fasada, nadzor
opravlja g. Kokalj Bojan;

-

ga. Žontar je vprašala zakaj ni tlakovana okolica ekološkega otoka na Stari cesti. G.
Goričan je odgovoril, da se na tem mestu načrtuje nova ureditev prometa – dostopne
ceste za vrtec, zato je stanje sedaj takšno kakršno je;

-

g. Celar je dal pobudo za čim prejšnjo prenovo občinske spletne strani. Župan je
odgovoril, da bo tehnični list narejen do konca leta, na podlagi tega bomo zbrali
ponudbe in izvajalca.

Seja se je zaključila ob 20.30 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Marko Mravlja
župan
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