OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
3. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v ponedeljek, dne 27.01.2003 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj,inž.str., Aleš Krumpestar,univ.dipl.ekon., 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, Drago Goričan – direktor občinske uprave, Dragica Roblek – računovodkinja,
Ivan Fic- ref. za komunalo; Bojan Cerkovnik-DDC, Abdon Peklaj-DARS d.d., Robert Markič,
Peter Jerala, Jernej Jeglič – Podbreški odbor AC Naklo-Podtabor, Janez Kuhar – Glas Občine
Naklo, Stojan Saje – Gorenjski Glas, Marjana Hanc – Delo, Mirko Kunšič-Slovenske novice,
Branka Jurhar-Radio Triglav, za zapisnik – Jana Mihelič
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje
3. Seznanitev s spremembo projekta trase v širšem območju razcepa Podtabor na
avtocestnem odseku Podtabor – Naklo
4. Imenovanje Nadzornega odbora, Uredniškega odbora občinskega glasila,
Statutarne komisije in Komisije za občinska priznanja in odlikovanja
5. Obvestilo o Sklepu župana o začasnem financiranju v letu 2003
6. Obvestilo o prerazporeditvi sredstev na posameznih postavkah v Proračunu 2002
7. Proračun Občine Naklo za leto 2003- predlog
8. Prodaja zemljišča na Polici
9. Poročilo Odborov pri Občinskem svetu
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in dal na glasovanje predlagani
dnevni red 3. redne seje. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 2. redne seje
Na zapisnik 2. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
A.d.3. Seznanitev s spremembo projekta trase v širšem območju razcepa Podtabor na
avtocestnem odseku Podtabor – Naklo

Župan je v uvodu pojasnil, da je pri izgradnji avtocestnega odseka Podtabor – Naklo prišlo do
sprememb prvotnega projekta, h kateremu je Občina Naklo že dala soglasje. S predlagano
spremembo se krajani Podbrezij ne strinjajo, saj se jim pot na avtocesto nekoliko podaljša.
Občina Naklo je v izogib zapadlosti roka v upravnem postopku izdala začasno negativno
soglasje k predlagani spremembi in tako prepustila dokončno odločitev občinskemu svetu.
Župan je predal besedo g. Abdonu Peklaju – direktorju za tehnično pripravo in izvedbo na
DARS-u. G. Peklaj je povedal, da je dokončanje izgradnje odseka avtoceste Podtabor –Naklo
predvideno še v letošnjem letu. Skozi gradnjo tega dela avtoceste so se pojavile določene
ideje kako bi izboljšali posamezne dele trase oziroma posamezno vodenje prometnih tokov,
tako, da bi čim manj moteče delovali eden na drugega. Pri pregledu prvotnega projekta je bilo
ugotovljeno, da se na cesti proti Zvirčam mešajo lokalni prometni tokovi s tokovi, ki jih vodi
avtocesta. Izvajalci so dali pobudo, da bi ves del priključka na področju Podbrezij ukinili in
ves prometni tok, ki gre proti Ljubelju vodili po povratni rampi. Pri tem ne bi v ničemer
obremenjevali lokalno cesto s tranzitnim oziroma daljinskim prometom. Pri prečkanju
avtoceste se po novem projektu gre v podvoz in se s tem še bolj ugodno reši protihrupna
zaščita. Pri sami izgradnji povratne rampe bi prišlo do posega na dodatna zemljišča in z
lastniki bi morali priti do dogovora za odkup.
G. Pivk je postavil vprašanje, če ni nobene enako učinkovite ter hkrati bolj ugodne rešitve za
krajane Podbrezij. G. Peklaj je odgovoril, da je do predlagane spremembe prišlo ravno iz
razloga, da bi razbremenili lokalni promet, tako, da v tem primeru boljše rešitve ne poznajo.
G. Celar je opozoril, da se krajanom Podbrezij priključitev na avtocesto podaljša in
zakomplicira. Zanimalo ga je, kakšna je rezervna varianta, če občina ne da soglasja k
predvideni spremembi. G. Peklaj je odgovoril, da potem v tem primeru ostane prvotni
projekt.
Župan je predal besedo g. Jegliču – krajanu Podbrezij. G. Jeglič je pojasnil, da so formirali
odbor krajanov, sklicali lastnike prizadetih zemljišč ter oblikovali nekaj predlogov in sklepov,
ki so jih naslovili na Občinski svet. Krajane so seznanili s spremembami in naredili analizo
posledic. Razloge za negativno soglasje k predlaganim spremembam projekta AC na odseku
Podtabor – Naklo so predali županu tudi v pisni obliki, skupaj s podpisi 290 – tih polnoletnih
stanovalcev Podtabora in Britofa, ki nasprotujejo k predvideni spremembi.
G. Mohorič je postavil vprašanje zakaj se svetu prikazuje ta odsek le po delih in zakaj ne
celotno področje na naši občini, predvsem ga je zanimal tudi priključek na Jurčkovem polju.
Hkrati je izrazil tudi podporo krajanom Podbrezij.
G. Cerkovnik je pojasnil, da je bila trasa v celoti predstavljena na svetu s strani projektanta, ni
pa ovir za ponovno predstavitev na eni od prihodnjih sej. Namen današnje razprave je
informacija o predvideni spremembi. Ena izmed možnosti za rešitev je tudi pridobitev novega
lokacijskega načrta ali dopolnitev obstoječega lokacijskega načrta. Osnovni minus za krajane
je za dober kilometer podaljšana pot za obe smeri. G. Cerkovnik je odboru tudi predlagal, da
naj se k predloženim 12 mnenjem proti spremembi priložijo tudi ustrezni izračuni.
G. Dermota je predlagal, da se naj danes predlagana sprememba zavrne, v prihodnje pa naj se
svetu predloži celotna trasa avtoceste na področju naše občine z vsemi priključki.
G. Koselja je zanimala tudi možnost cestninske postaje. G. Peklaj je pojasnil, da je vlada
sprejela program cestninskih postaj in ta priključek ni v tem programu. Po sklepu vlade pa bo
slej ko prej prišlo do elektronskega cestninjenja na vseh priključkih.

G. Pavlin je dodal, da se s spremembo ukini tudi krožišče v neposredni bližini samega naselja,
kar pa je dobra stran te spremembe. Zanimalo ga je kolikšna je količina kmetijskih zemljišč
potrebnih za dodatni odkup, ter tudi zakaj v sam projekt ni vključen priključek Naklo.
G. Cerkovnik je pojasnil, da je priključek Naklo že izdelan in občinski upravi tudi
predstavljen, nima pa gradbenega dovoljenja. Točni podatek o obsegu potrebnih zemljišč ta
trenutek ni znan.
G. Celar je ponovno izpostavil problem priključek Naklo. G. Cerkovnik je pojasnil, da je
priključek na sestanku z županom bil dogovorjen in v primeru, da se gre v pridobitev novega
lokacijskega načrta bo le-ta tudi vključen, sicer pa bo dodan v okviru dopustnih toleranc že
prvotnemu lokacijskemu načrtu.
Župan se je gostom zahvalil za razpravo in za podano informacijo.
A.d.4. Imenovanje Nadzornega odbora, Uredniškega odbora občinskega glasila,
Statutarne komisije in Komisije za občinska priznanja in odlikovanja
Župan je predal besedo g. Babiču. Le-ta je opozoril na spremembo v prvotnih predlogih in
sicer: v Statutarni komisiji se g. Celarja nadomesti z g. Antonom Košnjek, v Nadzornem
odboru je član g. Franc Fister, ki pa je hkrati tudi član Odbora za gospodarstvo, zato je podal
izjavo, da izstopa iz omenjenega odbora. Nadomestnega člana za v Odbor za gospodarstvo bo
Komisija predlagala kasneje.
G. Poličar je dodal, da ni dal soglasja za članstvo v Komisiji za občinska priznanja in
odlikovanja ter prosi, da se ga izloči.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje potrditev :
• Nadzorni odbor v sestavi: Franci Fister, Marinka Jošt in Polde Verbič; Nadzorni
odbor je bil z 9 glasovi ZA in 6 glasovi PROTI potrjen,
• Statutarno komisijo v sestavi: Karel Erjavec, Alojzija Murn in Anton Košnjek;
Statutarna komisija je bila soglasno potrjena.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje:
• Uredniški odbor Glasila občine Naklo v sestavi: Janez Kuhar-glavni urednik,
Ivan Štular-župan, Marjan Babič, Meta Dežman, Ivan Meglič, Jože Mohorič,
Franci Šinkar, Mihela Križaj in Stanislav Koselj; Uredniški odbor je bil
soglasno potrjen,
• Komisijo za občinska priznanja in odlikovanja v sestavi: Dušan Dermota, Silvo
Golob, Stanislav Koselj, Sandi Pavlin, Ivan Štular-župan, Albin Rehberger in
Branka Uranič; Komisija za občinska priznanja in odlikovanja je bila soglasno
potrjena.
A.d.5. Obvestilo o Sklepu župana o začasnem financiranju v letu 2003
Župan je svetnike obvestil o sprejetem Sklepu o začasnem financiranju javne porabe iz
proračuna Občine Naklo v letu 2003. Sklep je bil objavljen v UVG št. 1/03.
A.d.6. Obvestilo o prerazporeditvi sredstev na posameznih postavkah v Proračunu 2002
Župan je svetnike obvestil o prerazporeditvi sredstev za leto 2002 in predlagal Sklep:
Sprejme se obvestilo o prerazporeditvi sredstev za leto 2002. Sklep je soglasno sprejet.

A.d.7. Proračun Občine Naklo za leto 2003- predlog
Župan je svetnikom pojasnil, da so v predlogu upoštevane vse pripombe sprejete na osnutek
Proračuna. Nova sprememba je na strani prihodkov iz naslova Odškodnina za spremembo
namembnosti kmetijskega zemljišča, kateri so ukinjeni z letošnjim letom. Planirani so bili v
višini 1 mio 650 tisoč sit, za ta znesek se ustrezno zmanjša postavka nakup zemljišč.
G. Poličar je imel pripombo na naziv postavke 04.83.12 Refundacija stroškov delovanja
združenja podjetnikov, katera naj se preimenuje v Subvencije za malo gospodarstvo, sredstva
pa naj se delijo na podlagi določenih kriterijev preko Odbora za gospodarstvo.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog Odloka o proračunu Občine Naklo
za leto 2003 s predlaganimi spremembami. Predlog Odloka o proračunu Občine Naklo
za leto 2003 je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Prodaja zemljišča na Polici
Župan je svetnikom pojasnil, da gre v tem primeru za manjšo parcelo na Polici, ki je v lasti
Sklada kmetijskih zemljišč, ker pa je to stavbno zemljišče, ga mora sklad vrniti. V dogovoru
je tripartitna pogodba med Občino, Skladom in g. Grašičem. Cena na podlagi cenitve naj bi
bila 50 EUR na m2.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Proda se zemljišče parc. št. 166/3, k.o. Pivka, v
izmeri 154 m2, kupcu g. Antonu Grašiču, Polica 11, Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.9. Poročilo Odborov pri Občinskem svetu
Župan je predal besedo g. Dermoti-predsedniku Odbora za gospodarstvo. Le-ta je poročal, da
je Odbor že imel svojo prvo sejo. Na njej so imenovali predsednika Komisije za kmetijstvo Franci Pavlin, Komisije za malo gospodarstvo-Hribar Brane in Komisije za turizem-Stanislav
Koselj. G. Franci Pavlin – predsednik Komisije za kmetijstvo je sporočil že tudi člane te
Komisije.
G. Celar je poročal o delu Odbora za komunalo in infrastrukturo. Na tej seji so izrazili
zahtevo o predstavitvi priključka na avtocesto v Podbrezjah – to je bilo danes že realizirano.
Odbor bo v primeru rebalansa proračuna poskušal sredstva za komunalo in infrastrukturo
povečati. Za drobne stvari, ki ne stanejo toliko kot pa motijo občane naj bi sredstva vedno
bila na razpolago. Pri odboru bodo ustanovili tudi Komisijo za vaško komunalo, v kateri naj
bi bili predstavniki vseh vasi v občini. Gradbeni odbor pri izgradnji kanalizacije na Cegelnici
je Odbor opozoril na različno ceno priključka na Cegelnici v primerjavi s ceno drugje v
občini.
G. župan je odgovoril, da se je gradbeni odbor pri izgradnji kanalizacije na Cegelnici sam
odločil za razširitev izgradnje z vključitvijo tudi sekundarnih vodov in iz tega razloga je bila
cena zato tudi višja.
G. Celar je dodal tudi še, da so se na Odboru strinjali z začetkom priprave dokumentacije za
krožišče na Polici ter za pločnik v Podbrezjah.
G. Babič je poročal o delu odbora za družbene dejavnosti. Komisija za šport bo prvič na
podlagi novega pravilnika razdeljevala sredstva na podlagi prispelih vlog. Predlagali so
povečanje sredstev za kulturo, to pa iz razloga povečanega števila prireditev.

A.d. 10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je predal besedo g. Megliču, ki je poročal o sestanku z Direkcijo Republike Slovenije
za državne ceste, kjer so obravnavali problematiko regionalne ceste od Police do Jurčkovega
polja. Na svetu že obravnavana prometna študija je bila vključena v njihove programe.
Svetovali so nam, da naj bi občina sama začela s pripravo idejnega projekta za ureditev
regionalke. Stroški prometne študije in idejnega projekta bi se kasneje že upoštevali kot
vložek občine pri financiranju te infrastrukture. Odbor za Komunalo in infrastrukturo je to
pobudo že tudi sprejel. S tem bi sam projekt pospešili za eno leto.
Na tem sestanku so tudi izpostavili problem državne ceste na Bistrici, ki je v izredno slabem
stanju. Na tej cesti so predlagali izgradnjo pločnika. Potrebno je pripraviti dokumentacijo za
izgradnjo pločnika v primeru, da se cesta interventno začne popravljati.
G. Meglič je poročal tudi o namestitvi nove črpalke na vodovodu Duplje, kar sedaj bistveno
izboljšuje oskrbo z vodo.
Župan je poročal :
• o obisku predstavnic iz Urada za lokalno samoupravo – pregledali sta poleg ostalih
stvari tudi Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta, potrebno ju je uskladiti z
zakonom;
• o razgovoru z namestnikom direktorja Policijske uprave Kranj in z Komandirjem
Policijske postaje Kranj – izpostavili so problematiko redne tedenske prisotnosti
rajonskega policaja na našem območju, pojasnjeno je bilo, da se bo problem skušal
rešiti, trenutno pa ni dovoljeno dodatno zaposlovanje,
• o Združenju občin Slovenije - potrebno bo imenovati novega predsednika združenja,
saj dosedanji g. Kokalj ni bil ponovno izvoljen za župana Vodic, hkrati bo potrebno
doreči kakšen aparat je potreben za vodenje takšnega združenja, ter tudi določiti nov
sedež združenja,
• o dokončni ustanovitvi Varne hiše na Gorenjskem, h kateri so sedaj pristopile vse
gorenjske občine,
• o uvajalnem delu Celostnega razvoja podeželja in vasi tudi na področju Podbrezij in
Bistrice
Med pobudami je g. Mohorič ponovno izpostavil problem divjega parkirišča ob prihodu v
Naklo – stvar naj se prijavi na ustrezni inšpektorat ali kako drugače uredi.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič, ekon.

OBČINSKI SVET OBČINE NAKLO
župan, Ivan Štular

