OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
2. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila dne 18.12.2002 ob 17. uri v sejni sobi
Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj,inž.str., Dušan Dermota, Jože Mohorič, Viktor
Poličar,univ.dipl.org., Branka Uranič,ekon., Peter Celar,ekon., Janez Pivk, Andrej
Vreg,org.dela, Albin Rehberger, Franc Pavlin,univ.dipl.inž.kmet., Silvo Golob, Marjan
Babič,univ.dipl.inž.mat., Franc Jeglič,org.dela, Ivan Meglič-podžupan; Ivan Štular-župan,
Slavka Zupan –BSC Kranj, Vera Zevnik – Domplan Kranj, Drago Goričan – direktor
občinske uprave, Dragica Roblek – računovodkinja, Ivan Fic- ref. za komunalo; Janez Kuhar
– Glas Občine Naklo, Martin Dolanc – Radio Kranj, Stojan Saje – Gorenjski Glas, Marjana
Hanc – Delo, za zapisnik – Jana Mihelič
ODSOTNI: Aleš Krumpestar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev Zapisnika 1. redne seje
Izvzem zemljišča in Program priprave zazidalnega načrta P16/1 Naklo
Skupni razvojni program 2002-2006 za območje osrednje Gorenjske-predlog
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2003
Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
Proračun Občine Naklo za leto 2003-osnutek
Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne komisije
Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in dal na glasovanje predlagani
dnevni red 2. redne seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje
Na zapisnik 1. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
A.d.3. Izvzem zemljišča in Program priprave zazidalnega načrta P16/1 Naklo
Ga. Zevnikova je v uvodu pojasnila, da se je na občinsko upravo Občine Naklo obrnilo
podjetje LPKF Laser & Elektronika, d.o.o. z željo, da bi gradili upravno proizvodni objekt na
zemljišču, ki se nahaja ob naselju Polica. Ta površina je trenutno še v kmetijski rabi, zavzema
približno 2 ha in je po sedanjih prostorskih planih del območja, ki je označen z oznako P 16/1
– Rezervat Naklo in v celoti obsega nekaj manj kot 19 ha. S sprejetjem Programa priprave bi
se začel postopek za izdelavo zazidalnega načrta za ta manjši del omenjenega območja.

Podjetje LPKF Laser & Elektronika je naročnik tega zazidalnega načrta in se ukvarja z visoko
tehnologijo.
Po krajši razpravi nekaterih svetnikov je župan dal na glasovanje Program priprave
zazidalnega načrta za del območja P 16/1 – Rezervat Naklo, kateri je bil soglasno
sprejet.
A.d.4. Skupni razvojni program 2002-2006 za območje osrednje Gorenjske-predlog
Župan je predal besedo ge. Slavki Zupan, predstavnici BSC iz Kranja, ki je pojasnila, da
imamo na podlagi Zakona o regionalnem razvoju že izdelan Regijski razvojni program, ki je
bil sprejet v letu 2002. V predlaganem območnem programu, ki zajema osrednjo Gorenjsko –
Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič so vsebine iz
Regijskega programa še bolj dodelane in predstavljene. Naloge razvojnega programa so
opredeljene do leta 2006 in so razdeljene na pet področij: varstvo okolja in trajnostni razvoj,
razvoj človeških virov in socialne vključenosti, razvoj podeželja in mest, razvoj podjetništva
in konkurenčnosti ter prometna infrastruktura.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Skupni razvojni program 2002-2006 za
območje Osrednje Gorenjske. Predlog je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2003
G. Goričan je pojasnil, da omenjeni sklep sprejme občinski svet konec leta za naslednje leto.
Le-ta predstavlja med drugim tudi osnovo za izračun cene objektov in zemljišč na območju
občine Naklo ter tudi za izračun komunalnega prispevka pri novogradnji. Cene so povišane za
5,2 % po predlogu Ministrstva za finance.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2003. Sklep
je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
Župan je svetnikom opisal delovanje dejavnosti pomoči na domu, ki jo za nas izvaja Dom
upokojencev Kranj. Zaradi spremenjene dejanske efektivnosti in širitve dejavnosti je prišlo do
predloga zvišanja cene na 1.350,00 sit na uro.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet Občine Naklo, daje Domu upokojencev
Kranj soglasje k predlagani ceni storitve pomoči na domu, v višini 1.350,00 sit na uro
opravljene storitve za uporabnika in začne veljati s 1.1.2003. Sklep je bil soglasno
sprejet.
A.d.7. Proračun Občine Naklo za leto 2003-osnutek
Župan je svetnikom predstavil Proračun Občine Naklo za leto 2003 v prenovljeni, vsebinsko
bolj pregledni obliki. Skupna vsota letošnjega proračuna je 605 mio vključno s 120 mio
planiranih prihodkov od prodaje zemljišč. Ocenjeni presežek iz letošnjega leta je približno 82
mio. Ga. Roblekova je pojasnila, da planiramo 415 mio davčnih prihodkov, 43 mio nedavčnih
prihodkov, 120 mio kapitalskih prihodkov, 19 mio finančne izravnave in 8 mio državnih
sredstev za investicijo športni objekt pri osnovni šoli. Odhodki so razdeljeni na deset
funkcionalnih delov: Javna uprava, Obramba, Javni red in varnost, Gospodarske dejavnosti,
Varstvo okolja, Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, Zdravstvo, Rekreacija, kultura in
dejavnosti neprofitnih združenj in društev, Izobraževanje in Socialna varnost. Na predlog
župana se pri odhodkih javne uprave doda odhodek obnova prostorov v višini 1 mio tolarjev.
Predlog župana je bil tudi, da se pri pokopališčih postavka 04.81.09 Najemnine za druge
objekte popravi na 500 tisoč sit zaradi ureditve najemnega razmerja z župnijo Naklo. Nadalje

je bil predlog župana, da se tudi postavka 09.26 Investicijski transfer za Osnovno šolo poviša
na 3 mio sit, hkrati pa se postavka 10.13.2 Pomoč na domu zmanjša na 10 mio 300 tisoč sit.
Župan je večino postavk v proračunu svetnikom vsebinsko predstavil in razložil.
G. Poličar je pripomnil, da je petina prihodkov osnutka proračuna vprašljiva. Zanima ga kako
se bodo realizirali vsi odhodki, če do omenjene prodaje zemljišč ne bo prišlo. Župan je
pojasnil, da potem ne bo prišlo do realizacije postavke Nakup zemljišč. G. Poličarja je
zanimalo zakaj na postavki Cesta obrtna cona ni planiranih sredstev. Župan je odgovoril, da je
v državnem proračunu krožišče na Polici planirano v jeseni 2004 in 2005, zato tudi ni
smiselno, da mi v letu 2003 planiramo sredstva za ta namen. Nadalje ga je zanimalo kako je z
večnamensko dvorano pri novi Srednji biotehniški šoli, za katero tudi ne vidi planiranih
sredstev v predlaganem osnutku proračuna. G. Goričan je pojasnil, da bo sredstva za dvorano
potrebno zagotoviti šele v letu 2004.
G. Koselja je zanimalo kako je z reševanjem problema pokopališča v Dupljah ter s
problemom kanalizacije v Zg. Dupljah. Glede omenjene kanalizacije je g. Fic pojasnil, da je
problem bil saniran pred časom, spomladi pa se bo del hudournika speljal še v dodatni krak.
G. Koselja je zanimala tudi postavka Turistični objekt. Župan je pojasnil, da gre za objekt o
katerem smo na svetu že razpravljali, gradil se bo na občinskem zemljišču s soinvestitorjem
izbranem na podlagi razpisa, stvari pa vsebinsko še niso dorečene.
G. Vrega je zanimalo kako je z izgradnjo kompleksa zdravstvena ambulanta in dom za
ostarele. Župan je pojasnil, da se bo v letu 2003 zgradil del tega kompleksa – ambulanta in
lekarna. Že sam osnutek je bila zasnovan tako, da se gradnja izvaja po fazah oziroma v okviru
finančnih možnosti občinskega proračuna.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje sklep: Sprejme se Osnutek Proračuna
Občine Naklo za leto 2003 s predlaganimi spremembami. Sklep je bil s 13 glasovi ZA in
1 VZDRŽANIM glasom sprejet.
A.d.8. Imenovanje odborov občinskega sveta in občinske volilne komisije
Župan je predal besedo g.Babiču – predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. G. Babič je povedal, da se je Komisija sestala 11.12.02 in pregledala prispele
izjave za delo v odborih. Na podlagi tega so pripravili predlog za članstvo v odborih, kateri je
bil posredovan v gradivu.
G. Dermota je predlagal, da se v enega izmed odborov vključi tudi g. Poličarja. G. Poličar je
odgovoril, da on vprašalnika o sodelovanju v posameznem odboru ni oddal in v celoti podpira
predlagane odbore.
G. Mohorič je pripomnil, da je iz predloga razvidno, da je članstvo razdeljeno na politični
osnovi. Pripravil je tudi statistično analizo oziroma primerjavo volilnih rezultatov in dejanske
porazdelitve članstva v odborih. Predlaga tudi, da se za odbore glasuje v kompletu, saj je
jasen izid glasovanja.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje:
• predlog za Odbor za gospodarstvo v sestavi: Dušan Dermota-predsednik, člani
Franc Pavlin, Franc Fister, Stane Koselj in Janez Pivk. Predlog je bil z 12 glasovi
ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma sprejet.

•
•
•
•

predlog za Odbor za komunalo in infrastrukturo v sestavi: Peter Celarpredsednik, člani Ivan Meglič, Franc Pavlin, Aleš Krumpestar in Silvo Golob.
Predlog je bil z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma sprejet.
predlog za Odbor za družbene dejavnosti v sestavi: Marjan Babič-predsednik,
člani Albin Rehberger, Silvo Golob, Jože Mohorič in Sandi Pavlin. Predlog je bil
z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma sprejet.
predlog za Odbor za splošne zadeve v sestavi: Andrej Vreg-predsednik, člani
Franc Jeglič, Marjan Babič, Branka Uranič in Branko Hribar. Predlog je bil z
12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasovoma sprejet.
predlog za Občinsko volilno komisijo v sestavi: Ivanka Jerala-predsednik,
Tatjana Hudobivnik-namestnik predsednika, člani Marija Goričan, Katarina
Bizaj, Boris Černilec, Milan Grašič, Toni Menegalija in Alenka Fister. Predlog je
bil s 14 glasovi ZA sprejet.

A.d.9. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je svetnikom poročal:
• o formiranju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; za člana predlaga
g. Joža Mohoriča, kot predstavnika Občinskega sveta – predlog je bil soglasno
sprejet,
• o oddaji del za izgradnjo kanalizacije Cegelnica – Duplje; po izboru je prišlo do
pritožbe enega izmed ponudnikov, ki je zahteval revizijo, le-to pa je kasneje umaknil,
• o dogovoru s podjetjem Exoterm za pridobitev zemljišča za izgradnjo cestne
povezave,
• o razgovorih z DARS-om in krajani Žej zaradi izgradnje avtoceste in protihrupne
zaščite ter krajani Podbrezij zaradi spremenjene izvedbe priključkov na avtocesto.
Pobude in vprašanja:
• g. Mohorič je opozoril na divje parkirišče nasproti bencinskega servisa oziroma
pivnice Marinšek, skrajni čas je, da se na nek način uredi, predlaga da se poda prijava
na Inšpektorat za okolje in prostor zaradi hrupa in ekološke nevarnosti; g. Celar je
dodal, da bi bilo mogoče primerno postaviti ograjo in s tem preprečiti parkiranje
• g. Vreg je opozoril na zelo blatno cesto v Žejah, ki je posledica izgradnje avtoceste
• g. Jeglič je opozoril na požarni bazen in okolico, ki je posuta s peskom, katerega otroci
mečejo v korito, predlog krajanov je, da se naj okolica asfaltira ali kako drugače uredi;
zanimalo ga je tudi ali je predvidena izgradnja kanalizacije za del naselja ob
Škrjančevi delavnici v Sp. Dupljah-župan je pojasnil, da se bo omenjeni problem
reševal v sklopu izgradnje sekundarnega voda, ki se bo gradil v prihodnjih letih;
izrazil je tudi pripravljenost, da bi imel določen termin za sprejemanje pobud in želja
krajanov Dupelj, ki jih bo kasneje posredoval občinskemu svetu.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič, ekon.

OBČINSKI SVET OBČINE NAKLO
ŽUPAN, IVAN ŠTULAR

