
 
 
 
Številka: 032-0038/2007-2 
Datum:   24.09.2007 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, 19. 09. 2007, ob 17.00 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:  Špela Kuhar, Alojzija Murn, Matej Colja – člani Statutarne komisije; 
Mojca Kobentar, Marija Pivk Oman, Ivan Hočevar – Komunala Kranj;  
OBČINSKA UPRAVA:  Bojana Umnik, Drago Goričan, Ivan Fic, Jana Mihelič; 
PRISOTNI NOVINARJI:  Branka Jurhar – Radio Triglav.  
 
 
Dnevni red:  
 

1. Realizacija sklepov 7. redne seje 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
3. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki 
4. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Zgornje Save in na področju Kranjskega in Sorškega polja 
5. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo na 

območju Zgornje Save 
6. Predlog Statuta Občine Naklo 
7. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat 

Kranj« 
8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1584/9, 1584/12, 1582/9, 

k.o. Podbrezje in Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi za zemljišče 
parc. št. 1667/3, k.o. Podbrezje 

9. Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišč za potrebe izgradnje avtoceste na odseku 
Podtabor – Naklo 

10. Izvolitev elektorjev za volitve članov državnega sveta – predstavnike lokalnih 
interesov in določitev kandidata za člana državnega sveta 

11. Poročilo župana, pobude in vprašanja 
 
 
Župan je na začetku seje pozdravil vse prisotne svetnike in svetnice, novinarko ter člane 
Statutarne komisije in predstavnike iz javnega podjetja Komunala Kranj ter na glasovanje dal 
predlagani dnevni red. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 



A.d.1.  Realizacija sklepov 7. redne seje 
Župan je v zvezi z realizacijo sklepov prejšnje seje povedal, da je prodaja zemljišč, katero 
smo obravnavali na prejšnji seji, v fazi razpisa.  
 
A.d.2. Potrditev zapisnika 7. redne seje 
G. Koselj je izpostavil problem ureditve njihovega križišča, ki je bila predmet zapisnika 6. 
redne seje. G. Fic je odgovoril, da si je križišče ogledal, do sedaj je bilo to enakovredno 
križišče, v izogib težavam se bo postavil znak za prednostno cesto.  
Župan je dal v potrditev predloženi zapisnik. Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno potrjen. 
 
A.d.3. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki 
Župan je predal besedo g. Hočevarju. G. Hočevar je povedal, da bi moral biti pravilnik o 
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki sprejet šest mesecev po uveljavitvi odloka 
o ravnanju s komunalnimi odpadki. Obstoječi načina zaračunavanja ravnanja s komunalnimi 
odpadki v gospodinjstvih je bil do sedaj nepravičen. V občini Naklo so sedaj trije načini 
obračunavanja: odvoz do 10 km, odvoz nad 10 km in po m². Pri pripravi novega pravilnika je 
bilo potrebno upoštevati podatke s katerimi se razpolaga. Nacionalni program varstva okolja 
priporoča, da naj povzročitelj plača povzročeno – smeti povzročajo ljudje. Država razpolaga s  
podatki o številu oseb v posameznem gospodinjstvu na podlagi centralnega registra 
prebivalstva in na podlagi registra  e-hiš. V tarifnem pravilniku se je želelo doseči stimulativni 
pristop do ločenega zbiranja odpadkov. Cena komunalnih storitev se deli na dva dela – na 
fiksne stroške, ki nastajajo v vsakem primeru in drugi variabilni del – število odvozov in 
velikost posode. Sedaj se odvaža in zaračunava enkrat tedensko. Pravilnik se sprejema v dveh 
fazah – najprej kot tekstualni del. Temu sledijo obvestila vsem gospodinjstvom v občini, s 
katerimi jih opozarjamo na ravnanje z odpadki in jim pošljemo anketni list o številu članov v 
gospodinjstvu in o velikosti posode. Na podlagi zbranih podatkov se bo oblikovala višina 
tarifne postavke, katero sprejme občinski svet. S tem pravilnikom se uvaja enoten izračun za 
vse občane v eni občini, posode bodo opremljene s čipi, ki bodo registrirali število odvozov.  
 
G. Kosec je postavil vprašanje v zvezi z odpadki iz poslovnih dejavnosti. G. Hočevar je 
odgovoril, da gre v tem primeru v glavnem za pogodbeni odvoz, katerega cena temelji na 
velikosti kontejnerja.  
G. Cankar je vprašal, če novi sistem pomeni tudi podražitev. Ga. Pivk Oman je odgovorila, 
da trenutne analize kažejo, da bistvene podražitve ne bi smelo biti. Cena se bo oblikovala 
tako, da se bodo vsi stroški delili s številom oseb. Podatki za obdobje januar- junij 2007 
kažejo, da na območju občine Naklo ni izgube na področju ravnanja z odpadki.  
G. Mravlja je vprašal, če je možno že po gospodinjstvih ločeno zbirati odpadke, tako kot to 
že imajo v nekaterih občinah in ta gospodinjstva seveda ustrezno stimulirati. G. Hočevar je 
odgovoril, da se pri tej ceni takšne vrste zbiranja ne moremo privoščiti, se pa o tem razmišlja.  
 
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Občinski svet Občine Naklo 
potrjuje Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
A.d.4. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Zgornje Save in na področju Kranjskega in Sorškega polja 
Župan je predal besedo ge. Kobentarjevi. Ga. Kobentar je povedala, da je 18 gorenjskih 
občin podpisalo pogodbo, katere cilj je ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda. Po Uredbi o koriščenju sredstev kohezijskega sklada ta projekt sodi v velik projekt, ki 
naj bi ga potrjevali v Bruslju, vendar, ker je to sestavljen projekt, ga potrjujejo na ministrstvu, 



kljub temu, da gre za sredstva kohezijskega evropskega sklada. V avgustu je bil potrjen 
operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kjer je za Gorenjsko 
namenjenih 50 mio EUR za področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter za 
vodooskrbo 12 mio EUR, kar je za Gorenjsko občutno premalo. V DIIP-u je upoštevano 
merilo 1000 EUR na populacijsko enoto za izgradnjo kanalizacije, do te meje se projekt lahko 
financira iz kohezijskega sklada, kar je preko tega je potrebno zagotoviti vire financiranja. 
Financirajo se lahko le primarni vodi, katerih strošek je v tej meji 1000 EUR ter čistilne 
naprave, ki so večje od 2000 populacijskih enot. Z vlogo na kohezijski sklad se bo šlo preko 
rumene knjige, kar pomeni, da občina pripravi projektno dokumentacijo do idejnega projekta, 
ostalo se razpisuje, ko se izvajajo razpisi za izvedbo. Do konca leta naj bi bila oddana vloga 
na kohezijski sklad, od 3 – 6 mesecev traja izdaja odločbe s strani ministrstva. Od prejema 
odločbe o koriščenju sredstev kohezijskega sklada do uvedbe v delo posameznega izvajalca 
za posamezni investicijski projekt ne sme preteči več kot 24 mesecev. Zemljišča za gradnjo 
morajo biti zagotovljena, zato je dobro, da občine začnejo s pridobivanjem služnosti za 
zemljišča, kjer bo gradnja potekala.  
G. Meglič je  dodal, da je za primarni vod Sp. Duplje – Zg. Duplje že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, za Podbrezje so že pripravljene idejne zasnove.  
 
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se sklep o potrditvi 
dokumenta identifikacije investicijskega programa Odvajanja in čiščenje odpadne vode 
v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
 
A.d.5. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo 
na območju Zgornje Save 
Ga. Kobentar je povedala, da so izhodišča in merila za pridobitev sredstev v tem primeru 
enaka kot pri komunalnih odpadnih vodah. Pri vodooskrbi se najprej določi trasa za odvajanje 
potem pa za vodooskrbo.  
Župan je dodal, da v Naklem trenutno ni pomanjkanja pitne vode, dolgoročno bo potrebno 
misliti na vodovod, ki bi prišel iz hribov in ne bi bili vezani na črpališča.  
G. Meglič je povedal, da kar dobimo vode iz Tržiča je porabljena v Dupljah, kjer je tudi 
črpališče, ki še dodatno zagotavlja vodo za Duplje, tam je rezervoar za 80 m³. Velikokrat se 
zgodi, da je rezervoar prazen in se že pojavljajo težave, če bi rezervoar povečali na 280 m³,bi 
teh težav ne bilo več in s tem bi rešili severni del občine skupaj s Podbrezjami in Cegelnico. 
Oskrba z vodo južnega dela občine bo izboljšana z izgradnjo vodovoda od Štuclja proti 
industrijski coni.     
Župan je po razpravi dal na glasovanje Sklep: Sprejem se Sklep o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega programa Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save. 
Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
A.d.6. Predlog Statuta Občine Naklo 
Župan je povedal, da je bilo na prejšnji seji rečeno, da se naj pripombe na osnutek statuta 
podajo v pisni obliki. Poslal jih je samo g. Celar.  
Župan je predal besedo ge. Murnovi. Ga. Murnova je v zvezi s pripombo g. Celarja, ki se 
nanaša na 33. člen – stopnja izobrazbe članov nadzornega odbora povedala, da je državni zbor  
glede tega dal priporočilo, da naj ima najmanj en član VI. stopnjo izobrazbe skupaj z 
izkušnjami iz finančno računovodskega ali pravnega področja.  
G. Celar je ponovno poudaril, da ker nimamo postavljenih meril za merjenje izkušenj nam bo 
to kasneje delalo težave pri ugotavljanju le-teh.   



Po daljši razpravi je župan dal na glasovanje popravek drugega odstavka 33. člena 
Statuta: Vsaj en član nadzornega odbora mora imeti najmanj VI. stopnjo strokovne 
izobrazbe in najmanj 2 leti izkušenj s finančno-računovodskega področja ali pravnega 
področja, ostali člani pa morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe.  
Predlog popravka je bil soglasno sprejet.  
 
V predlogu statuta je tudi spremenjen tretji odstavek 45. člena, ki govori: Župan mora 
sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini 
oziroma v njenem posameznem delu. Tudi ta popravek je župan dal na glasovanje in je 
bil soglasno potrjen.  
 
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 
Statut Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
A.d.7. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat 
Kranj« 
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da bomo s sprejetjem 
predlaganega Odloka končno dobili prepotrebno inšpekcijsko službo o kateri govorimo že kar 
nekaj časa. Pri pripravi so sodelovali predstavniki vseh občinskih uprav katerih občine so 
soustanoviteljice omenjenega skupnega organa Medobčinski inšpektorat Kranj. V primeru, da  
bo danes osnutek odloka sprejet, in na naslednji seji že predlog, ter podpisana pogodba lahko 
pričakujemo, da bo služba začela delovati s 1.1.2008.   
G. Mravlja je vprašal kakšne bodo naloge inšpektorja. G. Goričan je odgovoril, da bodo 
naloge inšpektorja predvsem na področjih, ki so urejeni z občinskimi odloki. Inšpektorji bodo 
delovali v sklopu občinske uprave Mestne občine Kranj, s tem, da si bomo s pogodbo 
zagotovili določeno število dni v katerih bo inšpektor deloval na območju naše občine. S 
podpisanim pismom o nameri smo izrazili željo po sodelovanju in se zavezali, da bomo odlok 
uvrstili na dnevni red prve seje. Medobčinski organi so tudi subvencionirani s strani države do 
50 %. Občino Naklo naj bi ta služba stala 20.000 EUR letno.  
 
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi 
skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«. Sklep je bil 
soglasno sprejet. 
 
A.d.8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča parc. št. 1584/9, 1584/12, 
1582/9, k.o. Podbrezje in Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi za 
zemljišče parc. št. 1667/3, k.o. Podbrezje 
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da je v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za gradnjo avtoceste odsek Podtabor – Naklo, oziroma za razširitev gradnje za 
povratno rampo v razcepu Podtabor, potrebno prenesti določena zemljišča na Republiko 
Slovenijo. V gradivu so navedene parcele, katere je potrebno prenesti. Večina parcel – razen 
ene, ki je last občine Naklo – so javno dobro ali družbena lastnina v splošni rabi, zato je 
potrebno ta zemljišča izvzeti iz javne rabe zaradi izvedbe brezplačnega prenosa v javno korist. 
Gre za zemljišča ob trasi že zgrajene avtoceste in v podvozu za naselje Čepinek v Podbrezjah. 
G. Golba je pripomnil zakaj v gradivu ni skice iz katere bi bilo razvidno kje te parcele so. 
Župan je odgovoril, da gre v glavnem za zemljišča, ki so v naravi pot in jih mora Dars tudi 
nadomestiti z novimi.  
G. Goričan je dodal, da so ta zemljišča predmet lokacijskega načrta in smo jih po zakonu 
dolžni brezplačno prenesti.  



Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra za zemljišča parc. št. 1584/9, 1584/12, 1582/9, k.o. Podbrezje in Sklep o 
ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi za zemljišče parc. št. 1667/3, k.o. 
Podbrezje.  Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
A.d.9. Pogodba o brezplačnem prenosu zemljišč za potrebe izgradnje avtoceste na 
odseku Podtabor – Naklo 
G. Goričan je povedal, da ko bo za zemljišča iz 8. točke dnevnega reda ukinjen status 
javnega dobra oziroma status družbene lastnine v splošni rabi se bo lahko na podlagi 
predloženih pogodb izvedel brezplačen prenos nepremičnin za dosego javne koristi.  
Razprave ni bilo in župan je predlagal Sklep: Potrdita se pogodbi o neodplačnem 
prenosu nepremičnin za dosego javne koristi – izgradnje avtoceste na odseku Podtabor – 
Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
A.d.10. Izvolitev elektorjev za volitve članov državnega sveta – predstavnike lokalnih 
interesov in določitev kandidata za člana državnega sveta 
Župan je pojasnil, da v letošnjem letu preteče petletni mandat državnega sveta. V tem 
primeru gre za indirektne volitve – občinski sveti izvolijo elektorje, le-ti kasneje izvolijo 
našega predstavnika, ki je predstavnik lokalnih skupnosti in gospodarstva. Do sedaj je bil naš 
predstavnik g. Sušnik Janez, ki je bil tudi predsednik državnega sveta. G. Sušnika se predlaga 
tudi za naslednji mandat.  
G. Goričan je dodal, da mora občinski svet v skladu z Zakonom  o državnem svetu 
najkasneje do 22.10.2007 izvoliti 2 elektorja  in določiti kandidata za člana državnega sveta. 
Na podlagi Pravilnika za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta je občinska uprava pozvala svetnike in 
svetniške skupine, da predlagajo svoje kandidate za elektorje in za člane državnega sveta. Do 
roka smo prejeli s strani OO SDS Naklo predlog za kandidata za elektorja in sicer Golba 
Albin in Mravlja Marko, ter s strani OO SLS Naklo predlog za kandidata za elektorja in sicer  
Meglič Ivan in Babič Marjan ter kandidata  za člana državnega sveta Sušnik Janeza.  
V nadaljevanju je župan predlagal volilno komisijo s članicami: Jošt Gabrijela, Uranič 
Branka in Žontar Ana. Volilna komisija je bila soglasno potrjena. Za tehnično podporo 
volilni komisiji je župan imenoval go. Umnik Bojano.  
Po opravljenih volitvah je ga. Jošt prebrala rezultate. Volilna komisija je ugotovila, da je bilo 
razdeljenih 15 glasovnic za volitve elektorjev v volilno telo za volitve članov državnega sveta 
in 15 glasovnic za določitev kandidata za člana državnega sveta. Po zaključenem glasovanju 
je  volilna komisija ugotovila, da sta bila v skladu s predpisano večino za elektorja 
izvoljena kandidata Meglič Ivan in Babič Marjan, za kandidata za člana državnega 
sveta je bil določen kandidat Sušnik Janez.   
 
A.d.11. Poročilo župana, pobude in vprašanja 
Župan je poročal: 

• o pobudi svetniške skupine OO SLS Naklo, da naj se obrazloži kakšne posledice bo 
imel center za ravnanje z odpadki v primeru, da bi bil v Tenetišah, za bližnja naselja 
Strahinj, Cegelnica in Polica. Župan je povedal, da je prepričan, da je Tromeja odlična 
lokacija za regijski center za ravnanje z odpadki. Civilna iniciativa, ki deluje proti 
lokaciji Tromeja oziroma njen član Jeglič Jernej ponuja lokacijo Tromejo predsedniku 
državnega sveta pod določenimi pogoji. CERO bo o lokaciji odločal 25. septembra 
2007 in ponujena lokacija bodo verjetno Tenetiše. Župan je povedal, da bo ta predlog 
verjetno izglasovan, druga stvar pa je, kako se bo z lokacijo uspelo na terenu. V 
primeru, da MO Kranj ne dobi soglasja od krajanov to lahko pomeni izgubo evropskih 



sredstev za Gorenjsko centralno deponijo. Odločbe za zaprtje deponij so izdane za 
konec oktobra 2007 in smeti se bodo morale voziti drugam, pri čemer pa bodo tudi 
cene drugačne. V primeru, da bo lokacija Tenetiše potrjena to tudi pomeni širitev 
deponije proti Strahinju in podpora nekaterih svetnikov civilni iniciativi, ki je proti 
lokaciji Tromeja je zelo slaba za vse občane občine Naklo.  
G. Kosec  je povedal, da so Cegelčani in Podbrežani vsi enakopravni in, da zagovarja 
Podbrežane, ker mu je škoda na novo degradirati določeno območje, potrebno pa bi 
bilo vzpostaviti zmeren dialog s Podbrežani.  
G. Celar je dodal, da je veliko bolj opravičeno civilno iniciativo proti centru v 
Tenetišah ustanoviti v Strahinju in na Cegelnici, saj je lokacija Tenetiše veliko bližja  
Strahinju in Cegelnici kot pa Tromeja Podbrezjam. Že iz finančnega vidika je lokacija 
Tenetiše minus za Naklo, saj bomo dobili lokacijo bližje občini za nič denarja in s tem 
sami sebe negiramo.  

• pomoči na domu, kjer se je sedaj situacija popravila, pogodbo smo podpisali za dve 
izvajalki, povečala se je tudi efektivnost in tako se sklep o ceni lahko podaljša do 
nadaljnjega. G. Celar je dodal, da se je število opravljenih ur povečalo in s tem tudi 
učinkovitost, tako, da je cena efektivne ure približno 16,5 EUR in ob koncu leta naj bi 
bila 13,5 EUR. 

      Župan je predlagal v potrditev Sklep:   
1. Občinski svet Občine Naklo daje Domu upokojencev Kranj soglasje 

k ceni storitve za uporabnike v višini 5,63 EUR na uro opravljene 
storitve z veljavnostjo od 01.04.2007 dalje. 

2. Občinski svet Občine Naklo daje Domu upokojencev Kranj soglasje 
k ceni storitve za uporabnike ob nedeljah v višini 7,88 EUR, na dan                          
državnega praznika in dela prostega dne pa 8,45 EUR na uro                          
opravljene storitve od 1.4.2007 dalje.   

                 Sklep je bil soglasno potrjen.  
• o obisku vlade, povabili smo ministrico za delo družino in socialne zadeve go. 

Cotman, ki pa se je opravičila; 
• o dogovorih z Domom upokojencev Kranj za sklenitev pogodbe za upravljanje našega 

doma, nismo se še uspeli dogovoriti o višini  dnevne oskrbnine; 
•  
 
Pobude in vprašanja: 

• g. Mravlja  je župana opozoril na obisk vlade na Brdu, kjer bi bilo dobro, da bi bil 
kot župan tudi prisoten ter dodal, da je g. Kosec nekajkrat predlagal, da bi na 
lastne stroške očistil eno izmed deponij, v časopisu pa je zasledil, da občina sanira 
divje odlagališče v Zadragi, katero bo občino stalo 20.000 EUR . Župan je v zvezi 
z obiskom vlade povedal, da je bilo vabilo za sejo poslano prej kot prejeto vabilo 
za obisk vlade, sicer pa so dogovorjeni kateri župan bo izpostavil posamezni 
problem. V zvezi s sanacijo deponije je g. Meglič odgovoril, da gre v primeru 
divjega odlagališča v Zadragi za smeti v obsegu več ton, saj se je tam odlagalo več 
let, kasneje se je odlagališče zaprlo, v zadnjem času pa so občani tam spet začeli 
odlagati. Materiala je tam na tone in to je povzročilo zamašitev vode, erozijo ceste 
ter okoliških zemljišč, potrebna je bila kompletna sanacija. Delo se je izvajalo z 
bagrom in tovornjaki, potrebno je bilo zamenjati cevi ter urediti odvodnjavanje in 
sedaj je to fizično zaprto. G. Fic je še dodal tehnične podatke: gre za 120 m 
regulacije hudournika z betonskimi cevmi, šest jaškov v višini 6 m ter 1000 m³ 
prepeljanega materiala.  



• g. Kosec se je zahvalil za ogledalo in postavil vprašanje ali je kanalizacija na 
Cegelnici zaključena. G. Fic je odgovoril, da je kanalizacija s priključki 
zaključena pri vseh tistih, ki so se podpisom dogovora zavezali, da bodo k temu 
projektu pristopili, vsi ostali bodo očitno počakali na inšpektorja, saj se po odloku 
morajo priključiti na obstoječo kanalizacijo. Takih primerov na Cegelnici je 7, 
poslali smo jim kar nekaj dopisov in prošenj, dejstvo je da še naprej onesnažujejo 
okolje, fekalije tečejo v meteorne kanale. 

• g. Kosec je opozoril na krožišče pri vstopu v Naklo, ki ni urejeno in naj se ga vsaj 
pokosi. G. Fic je odgovoril, da je upravljavec CP Kranj s katerim moramo rešiti še 
nekaj dodatnih problemov in med drugim tudi to, sicer pa projektno nalogo 
ureditev krožišča pripravlja Srednja biotehniška šola iz Strahinja. 

• g. Celar je vprašal kako je s posredovanjem podatkov Komunali Kranj o 
priključenih gospodinjstvih na kanalizacijo. G. Fic je odgovoril, da je bil seznam 
poslan v začetku meseca in nove položnice naj bi bile v mesecu oktobru.  

• g. Celar je postavil vprašanje v zvezi z neuspelo prijavo na razpis za evropska 
sredstva kar večine gorenjskih občin. Župan je odgovoril, da se bo razpis ponovil. 
G. Meglič je dodal, da bo razpis objavljen v petek (21.09.2007), v ponedeljek 
imamo sestanek z izvajalcem, ki nam je delal analizo in naslednji petek se bo 
prijava oddala.  

Župan je  svetnike povabil na občinski izlet in predlog je bil, da naj se organizira 20. oktobra.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.  
 
 
 
Zapisala: 
Jana Mihelič 
 
 
 
        OBČINA NAKLO  
         župan Janez Štular 

 
 

        
 


