OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
10. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v ponedeljek, 29.12.2003, ob 17.00
uri v sejni sobi občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Dušan
Dermota,Viktor Poličar, Peter Celar, Branka Uranič, Janez Pivk, Albin Rehberger, Marjan
Babič, Silvo Golob, Franc Jeglič, Franc Pavlin, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular – župan,
Drago Goričan – tajnik občine, Ivan Fic – ref. za komunalo; Dragica Roblek – računovodja;
Vera Zevnik – Domplan Kranj; Roman Udir, Marija Pivk Oman – Komunala Kranj; Jošt
Marinka, Franc Fister, Polde Verbič – Nadzorni odbor; Nataša Kne Leben – Radio Kranj,
Janez Kuhar – Glas Naklo, za zapisnik – Jana Mihelič

ODSOTNI: Andrej Vreg – neopravičeno

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje
3. Osnutek:
• Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje
Občine Naklo;
• Odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kranja za območje Občine Naklo;
• Odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave za
območje Občine Naklo
4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
5. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2004
6. Predlog povišanja cen komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo
7. Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je v uvodu ugotovil sklepčnost občinskega sveta, pozdravil vse prisotne in dal na
glasovanje predlagani dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

A.d.2. Potrditev Zapisnika 9. redne seje
Pripomb na Zapisnik 9. redne seje ni bilo, zato ga je župan predlagal v potrditev. Zapisnik je
bil soglasno potrjen.
A.d.3. Osnutek:
• Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za
območje Občine Naklo;
• Odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja za območje Občine Naklo;
• Odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave za območje Občine Naklo
Župan je predal besedo ge. Zevnikovi. Pojasnila je, da gre v tem primeru za spremembo
prostorskega plana, kar posledično pomeni tudi spremembo prostorsko ureditvenih pogojev
kot prostorsko izvedbeni akt. V programu priprave je bila določena vsebina sprememb in
dopolnitev. V okviru te vsebine je pripravljen tudi današnji osnutek. Osnutek Odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Naklo je
pripravljen kot čistopis, Odloka o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditveno območje Kranja in Dobrave za območje Občine Naklo pa sta pripravljena le kot
sprememba osnovnih odlokov za tisto vsebino, ki je predlagana v spremembi plana. V
kratkem je obrazložila večje s strani Občine Naklo predlagane spremembe. Trenutno poteka
javna razgrnitev, ki se bo zaključila 20. januarja. V tem času se bodo zbirale pripombe na
osnutek. Kasneje se bodo pripravila stališča do pripomb na osnovi katerih se bo osnutek
korigiral. Sledilo bo pridobivanje soglasij vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora, od
katerih smo prvotno pridobili tudi že smernice za pripravo sprememb. Sledila bo pridobitev
sklepa vlade in nato ponovna potrditev na občinskem svetu.
Župan je dodal, da bi tudi zaradi interesa občine (širitev ceste) predlagal, da se vloga g. Bajd
Franca predlaga za spremembo prostorskega plana. Zato je župan dal na glasovanje
predlog: Vloga pod zaporedno št. 40 – Bajd Franc, Strahinj 17, Naklo se uvrsti med
predlagane spremembe. Predlog je bil soglasno sprejet.
Glede na ponovno prošnjo g. Seljaka je župan predlagal, da se tudi njegova vloga uvrsti med
predlagane spremembe. Ga. Zevnikova je pojasnila, da predlagana sprememba nima
nikakršne strokovne podlage. Župan je dal na glasovanje predlog: Vloga pod zaporedno
št. 38 – Seljak Jakob, Podbrezje 1a, Naklo se uvrsti med predlagane spremembe.
Predlog z 1 glasom ZA in 13 glasovi PROTI ni bil sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Osnutek Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana za območje Občine Naklo, Odlok o spremembah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja za območje
Občine Naklo in Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave za območje Občine Naklo. Vsi trije osnutki Odlokov so bili soglasno sprejeti.
A.d.4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
G. Goričan je povedal, da je bil na zadnji seji sprejet osnutek danes predlaganega Odloka, pod
pogojem, da se ga obravnava na razširjeni seji Odbora za komunalo in infrastrukturo in

Odbora za gospodarstvo. Seja obeh odborov je bila 10.12.20003 (zapisnik je priložen). Na
njej so obravnavali amandmaje, ki jih je pripravila svetniška skupina Nove Slovenije.
Predlagane amandmaje so na seji sprejeli in so že vključeni v današnji predlog Odloka.
G. Pivk je dodal, da je mnenje nekaterih podjetnikov takšno, da naj v 14. členu ostanejo samo
tiste oprostitve, ki se nanašajo na šolo, vrtec, cerkev in humanitarne organizacije. Ostalo pa
naj se črta. Župan je pojasnil, da bi moral predlagano spremembo vložit kot amandma.
Župan je dal na glasovanje predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Naklo. Odlok je bil s 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet.
A.d.5. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2004
Župan je pojasnil, da se predlog od sprejetega osnutka razlikuje na prihodkovni strani za 4,5
mio tolarjev iz naslova sredstev Ministrstva za zdravje za izgradnjo zdravstvene ambulante.
Na strani odhodkov pa so upoštevane spremembe sprejete z osnutkom z razliko, da se za
nakup pluga nameni 1,9 mio tolarjev in za PGD Podbrezje 2 mio tolarjev za nakup
avtomobila ter nič za obnovo strehe.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Proračuna Občine
Naklo za leto 2004. Sklep je bil s 13 glasovi ZA sprejet.
A.d.6. Predlog povišanja cen komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo
Župan je predal besedo ge. Pivk iz Komunale Kranj. Le-ta je svetnikom pojasnila, da je bilo
zadnje povišanje cen pitne vode v Občini Naklo izvedeno v decembru 2001 za 13 %. V skladu
z Uredbo o predhodni prijavi cen komunalnih storitev, ki pravi, da se cene lahko povišajo za
kumulativni indeks povišanja cen industrijskih proizvodov od januarja 2002 do meseca
vložitve prijave, se cene trenutno lahko povišajo za 5,3 % (upoštevano do 11/03). S takšnim
povišanjem cen bi pridobili 1,7 mio dodatnih sredstev.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklepa:
1. Prodajne cene storitve oskrbe s pitno vodo se povišajo za 4,9 % oziroma
kumulativni odstotek povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v
času od januarja 2002 do meseca vložitve predhodne prijave, v primeru, če bi bil
slednji ugodnejši.
2. V okviru občine Naklo se izdela program za doseganje predpisane kakovosti in
načina oskrbe ter ravnanja in s tem zmanjšanja izgub vode na vodovodnem
omrežju. To bo podlaga za uveljavitev upravičene cene storitve oskrbe s pitno
vodo.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
A.d.7. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je svetnikom poročal:
• o prošnji Ministrstva za notranje zadeve za imenovanje predstavnikov javnosti v
senatih za reševanje pritožb na Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo ter za
predstavnika Občine Naklo predlagal g. Viktorja Poličarja. Predlog je bil
soglasno sprejet;
• o spremembi oblikovanja cen programov v vrtcih, ki za občino pomeni dodatno
obremenitev, več o spremembi bo pojasnjeno na naslednji seji,

•

o prošnji g. Štefe Miha za enkratno socialno pomoč v višini 300.000 sit zaradi selitve
oziroma za kritje s tem povezanih stroškov. Župan je dal na glasovanje Sklep: G.
Štefe Mihu se odobri enkratna socialna pomoč v višini 300.000 sit. Sklep je bil
soglasno sprejet.

Župan je ob zaključku zadnje seje v letu 2003 svetnikom izrekel tudi voščilo za novo leto
2004 ter se jim zahvalil za uspešno sodelovanje pri delu občinskega sveta v preteklem letu.

Seja je bila zaključena ob 18.15. uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Ivan Štular

