OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
8. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, 21. 10. 2003 ob 18. uri v sejni
sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Dušan Dermota, Jože Mohorič,
Viktor Poličar, Peter Celar, Janez Pivk, Andrej Vreg, Albin Rehberger, Marjan Babič, Silvo
Golob, Franc Jeglič, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular – župan, Drago Goričan – tajnik
občine, Ivan Fic – ref. za komunalo; Dragica Roblek – računovodja; Judita Strmčnik, Vida
Bolha-Prometni inštitut Ljubljana; Zdenka Zupančič-Komunala Kranj; Stojan Saje –
Gorenjski Glas, Marjana Hanc – Delo, Branka Jurhar – Radio Triglav, Nataša Kne Leben –
Radio Kranj, Janez Kuhar – Glas Naklo, za zapisnik – Jana Mihelič
ODSOTNI: Branka Uranič, Franci Pavlin
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje
3. Sprejem investicijskega programa izgradnje večnamenskega objekta v Naklem
(elaborat je na razpolago v tajništvu občine)
4. Predlog novih cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
5. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2003
6. Teze proračuna Občine Naklo za leto 2004
7. Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne in predlagal razširitev dnevnega reda z novo 3.
točko: Sklep o razveljavitvi odloka o organizaciji in delavnem področju občinske uprave
Občine Naklo, vse ostale točke se pomaknejo za eno mesto navzdol.
Predlagani razširjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 7. redne seje
Na Zapisnik 7. redne seje je imel g. Koselj vprašanje kdo je sedaj dejansko kupec zemljišča
pod cono A in B. Župan je odgovoril, da je končni kupec cone B Breza d.o.o. in Tramin
d.o.o., za cono A je bil prvotno izbran kupec Cestno podjetje, kasneje pa je predkupno pravico
uveljavljalo podjetje Primorje Ajdovščina, s katerim bo v nadaljevanju sklenjena tudi
pogodba.
Zapisnik 7. redne seje je bil soglasno potrjen.

A.d.3. Sklep o razveljavitvi odloka o organizaciji in delavnem področju občinske uprave
Občine Naklo
G. Goričan je pojasnil, da je s sprejetjem Zakona o javnih uslužbencih predvideno z začetkom
leta 2004 poenotenje vseh nazivov zaposlenih v javnem sektorju. Zakon predvideva, da se s
sprejetjem sistemizacije v celoti uredi to področje na lokalni ravni. V sled tega je potrebno
razveljaviti do sedaj veljavni odlok.
G. Poličar je opozoril, da se po njegovem mnenju odlok razveljavlja z odlokom in ne s
sklepom.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep o razveljavitvi odloka o organizaciji in
delavnem področju občinske uprave Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Sprejem investicijskega programa izgradnje večnamenskega objekta v Naklem
Ga. Bolha iz Prometnega inštituta je predstavila investicijski program Izgradnja zdravstvene
ambulante in lekarne v Naklem, katerega namen je zagotovitev prostorov za izvajanje
zdravstvenih storitev ter knjižnične dejavnosti v občini. V večnamenskem prostoru se
predvidevajo prostori za zdravstveno in specialistično ambulanto, lekarno ter knjižnico z
društvenimi prostori. Lokacija je predvidena na severnem delu Naklega – na koncu ulice
Krakovo in Stara cesta. Neto površina objekta bo znašala 1.016 m2 v treh etažah. Vrednost
investicije se ocenjuje na cca 349 mio sit, od tega je občina v letu 2002 že namenila 49,5 mio
sit za nakup potrebnega zemljišča, ter v letu 2003 za stroške pridobivanja dokumentacije 13,7
mio sit. Začetek del je predviden v decembru 2003, zaključek pa je predviden v juniju 2004.
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep:
1. Na osnovi investicijskega programa »Izgradnja zdravstvene ambulante in
lekarne v Naklem« se investicija v predlagani vsebini in višini investicijske
vrednosti potrdi.
2. Sklep začne veljati takoj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Predlog novih cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda
Ga. Zupančič iz Komunale Kranj je svetnikom pojasnila, da so bili z dograditvijo primarnega
kanala GZ-7 izpolnjeni pogoji za priključevanje novih komitentov na javno kanalizacijsko
omrežje ter odvajanje odplak na centralno čistilno napravo Kranj. Nekaterim našim občanom
so do sedaj zaračunavali simbolično ceno 10 sit po m3 za odvajanje in 13 sit za čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda, katerih usedline so se dvakrat letno prečrpavale in
vozile v čistilno napravo v Kranj. V primeru predlaganih novih cen pa gre za novo storitev in
iz tega razloga tudi višje cene, ki so oblikovane na podlagi povprečnih stroškov po
posameznih vrstah stroškov na enoto v letu 2002 za dejavnost kot celoto, z upoštevanjem
ocenjene letne količine odvedene vode in napovedanega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin za leto 2003.
G. Celar je postavil vprašanje kaj je osnova za oceno količine odvedene vode in ga . Zupančič
je pojasnila, da je to porabljena pitna voda.
G. Krumpestarja je zanimalo kako se razporejajo sredstva amortizacije. Ga. Zupančič je
pojasnila, da omenjenih sredstev do sedaj ni bilo, o razporejanju sredstev se bo odločalo na

skupščini. Ga. Zupančič je dodala, da je cena odvajanja in čiščenja, ki velja na območju
občine Naklo bistveno nižja od cen po drugih občinah.
Veliko svetnikov v razpravi je motil zelo visok indeks povečanja. Ga. Zupančič jim je
pojasnila, da v tem primeru dejansko ne gre za povišanje, pač pa za oblikovanje nove cene, ki
je posledica novega nivoja storitve. S priklopom na kanalizacijsko omrežje uporabnikom
odpade taksa za obremenjevanje okolja, plačuje pa se odvajanje in čiščenje komunalnih voda,
kar pa v skupnem znesku pomeni še nekoliko nižjo položnico za občane. Komunala bo na
podlagi sklepa občinskega sveta predlagala vladi sprejem nove cene za omenjeno storitev.
Župan je v nadaljevanju predlagal Sklep: Sprejme se predlagano povišanje cen za
odvajanje in za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Sklep s štirimi
glasovi ZA in s šestimi glasovi PROTI ni bil sprejet.
A.d.6. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2003
Župan je svetnikom pojasnil, da je rebalans potreben zaradi sprememb na prihodkovni strani
in sicer 2 mio sit iz naslova sofinanciranja s strani države za izgradnjo večnamenskega
objekta, iz naslova prodaje zemljišč je bila iztržek večji od planiranega, večji od planiranega
je tudi komunalni prispevek. Temu ustrezno se je spremenila tudi odhodkovna stran kot je
postavka vodovod, vzdrževanje cest, kulturni spomeniki.
Nova postavka je nakup stanovanja za rešitev prostorske stiske v podružnični šoli v
Podbrezjah. Občinska uprava je glede na dejanske okoliščine in ponudbo na tržišču strokovno
presodila, da v ta namen sprejme ponudbo posrednika Agent Kranj d.o.o. in odkupi dvosobno
stanovanje s kabinetom št. 02 v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Čirče 39, pošta
Kranj, ki stoji na parceli št. 500/8 in 30/2, obe k.o. Čirče, last Silva Udoviča, stanujočega
Nadižarjeva ul. 7, Kranj. S sprejetjem predlaganega rebalansa proračuna za leto 2003 se bo
nakup omenjenega stanovanja lahko tudi izvedel.
G. Pivk je opozoril na zmanjšanje sredstev namenjenih za podjetnike zaradi v obrazložitvi
navedene neaktivnosti. Dodal je, da je združenje podjetnikov ob koncu lanskega leta podalo
poročilo o delovanju za leto 2002 ter hkrati tudi plan aktivnosti za leto 2003. Župan je
pojasnil, da komisija za drobno gospodarstvo pri Odboru za gospodarstvo ni podala nobenega
predloga za koriščenje planiranih sredstev in iz tega razloga so se sredstva za letos zmanjšala,
ker tudi časovno ni mogoče izpeljati nobenega razpisa. To pa še ne pomeni, da drugo leto ta
sredstva ne bi bila planirana v prvotni višini.
G. Babič je predlagal, da se sredstva za kulturo povišajo za 200.000 zaradi že preveč
porabljenih sredstev, za enak znesek naj se zmanjšajo sredstva za nakup zemlje.
Predlog je župan dal na glasovanje in je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 1. rebalans proračuna
Občine Naklo za leto 2003. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Teze proračuna Občine Naklo za leto 2004
Župan je svetnikom predstavil teze za proračun v letu 2004: predvideva se zaposlitev novega
člana občinske uprave, vzgoja in izobraževanje ostajata na isti ravni, ravno tako zdravstvo in
socialna varnost, požarna varnost – tu so iz Podbrezij podali predlog za prenovo strehe na
gasilskem domu ter vlogo za nabavo novega avtomobila, šport in rekreacija – predvideva se
veliko vlaganj v izgradnjo športne dvorane pri Srednji biotehniški šoli v Strahinju ter
dokončanje športnega igrišča pri osnovni šoli, potrebno je tudi zagotoviti zemljišče za novo
nogometno igrišče. Pri kulturi se obeta investicija v nove prostore za knjižnične namene. Na
področju komunale in infrastrukture se predvideva izgradnja ceste Polica – Okroglo, izgradnja
kanalizacije Podreber, začetek gradnje sekundarne kanalizacije v Strahinju je odvisna od

realizacije predvidenih prihodkov, hkrati se menja tudi vodovod. Potrebno bo zagotoviti
potrebno zemljišče za izgradnjo krožišča, planira se izgradnja pločnika na Stari cesti ter v
Žejah ali na Bistrici.

A.d.8. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
- o pripombi Cestnega podjetja o izbiri najugodnejšega ponudnika za nakup cone A;
- o pridobivanju zemljišča za cesto v komunalni coni, kjer občani zahtevajo absolutno
previsoke cene za m2 zemlje;
- o požaru v občini Loški potok, kateri nas naprošajo za solidarnostno pomoč, župan je
po predlogu svetnikov dal na glasovanje Sklep: Za pomoč ob požaru v občini Loški
potok se nameni 200.000 sit. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Goričan je svetnike obvestil o predvidenem izletu občinskega sveta in občinske uprave
08.11.2003 v smeri Primorske, rok za prijavo je 30.10.2003.
G. Babič je poročal o zaščitni protihrupni ograji v vasi Žeje. Z aktivno zaščito niso uspeli,
s pasivno zaščito pa DDC zamuja. Do sedaj ni bilo še nič narejenega, predvideva se
zamenjava oken, čaka se na rezultate meritev hrupa.
G. Rehberger je opozoril na križišče pri Grmaču, kjer ni nobene oznake za Tržič, Jesenice
in Podnart.
G. Goričan je svetnike še obvestil, da je potrebno na podlagi zakona o graditvi objektov in
zakona o urejanju prostora do konca leta uskladiti naš odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča z omenjenima zakonoma. Občina bo pripravila nov odlok, s tem, da
bodo sedaj upoštevana vsa zazidana stavbna zemljišča, s katerimi občani razpolagajo.
Hkrati bo vključeno tudi nezazidano stavbno zemljišče. Vsi občani bodo pri tem
povabljeni tudi na javno obravnavo.
G. Krumpestar je opozoril na problem na pokopališču v Dupljah, kjer sosednje smreke
močno motijo ureditev grobov. G. Meglič je dodal, da je lastnika pokopališka uprava tudi
že opozorila na omenjeni problem. Župan je bil mnenja, da se ga s strani občine ponovno
opozori, sicer se uporabi pravna sredstva za odstranitev.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan, Ivan Štular

