OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, 13.05.2004, ob 18.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Jože Mohorič, Viktor Poličar, Peter Celar, Branka
Uranič, Janez Pivk, Andrej Vreg, Franci Jeglič, Albin Rehberger, Marjan Babič, Silvo Golob,
Franc Pavlin, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular – župan; Miran Oštir, Roman Andoljšek –
PP Kranj, Drago Goričan – tajnik občine, Bojana Umnik – občinska uprava; Danica Zavrl
Žlebir – Gorenjski Glas, Branka Jurhar – Radio Triglav; za zapisnik – Jana Mihelič
ODSOTNI: Aleš Krumpestar, Dušan Dermota – opravičeno
Dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev Zapisnika 11. redne in 1. izredne seje občinskega sveta
Poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2003 – poroča g. Oštir Miran
Predpogodba za najem prostora za lekarno v večnamenskem objektu v Naklem
Izvzem zemljišč iz javne rabe in prodaja zemljišč na podlagi vloge občanov
Imenovanje nadomestnega člana v Odboru za gospodarstvo po predlogu Komisije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve
7. Predlog za podelitev občinskih priznanj in odlikovanj v letu 2004
8. Zaključni račun Občine Naklo za leto 2003
9. Poročilo župana, pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je v uvodu vse lepo pozdravil, posebej še komandirja PP Kranj – g. Oštir Mirana in
vodjo našega policijskega okoliša g. Romana Andoljška. Ugotovil je sklepčnost in dal na
glasovanje predlagani dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 11. redne in 1. izredne seje občinskega sveta
G. Pavlin je predlagal, da naj se točka v zvezi z zapisnikom imenuje Potrditev zapisnika in
pregled sklepov, saj na vsaki seji sprejmemo posamezne sklepe, katere je potrebno tudi
realizirati. Župan je pojasnil, da bo danes o realizaciji sklepov poročal pod 9. točko dnevnega
reda, za v bodoče pa se lahko spremeni.
G. Koselja je zanimalo kako kaže za prometni znak – smerokaz za Duplje pri podvozu za
Žeje. G. Goričan je odgovoril, da se čaka na soglasje od države, saj je to državna cesta.
Drugih pripomb ni bilo, zato je župan predlagal potrditev zapisnika. Zapisnik 11. redne seje
je bil soglasno sprejet.
Nadalje je v potrditev predlagal tudi zapisnik 1. izredne seje. Zapisnik 1. izredne seje je bil
soglasno sprejet.

A.d.3. Poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2003 – poroča g. Oštir Miran
Župan je predal besedo g. Oštirju. G. Oštir je povedal, da se poročilo delno statistično delno
pa vsebinsko nanaša na varnostno problematiko na območju občine Naklo. Kriminaliteta je v
letu 2003 bila v upadu v primerjavi s preteklim letom. V Naklem so izstopala kriminalna
dejanja tatvine v stanovanjskih hišah, v Podbrezjah pa tatvine gradbenega orodja iz
kontejnerjev ob avtocesti. Potrebno je poudariti, da je lastnik prvi odgovoren za svoje
premoženje in za njegovo varovanje. V letu 2003 so obravnavali tudi 3 delovne nesreče, tri
požare, dva samomora, en razpis iskanja in eno nenadno smrt. Obravnavanih je bilo 50 kršitev
javnega reda in miru, kar je nekaj več kot v letu 2002. Bilo je tudi 141 prometnih nesreč, ena
nesreča na avtocesti je bila tudi s smrtnim izidom. Prisotnost vodje policijskega okoliša v času
njegovih uradnih ur na občini se je popravila, izvaja se tudi veliko predavanj na šoli o nasilju
v družini in v šoli s ciljem odvračanja od teh pojavov. Izvaja se tudi svetovanje osebju v
vitalnih objektih kot so šola in pošta za ravnanje v posameznih kaznivih dejanjih. V lokalnih
časopisih bo objavljen tudi članek o tem, kako ravnati pri odhodu na dopust.
G. Pivk je postavil vprašanje kako se odvija promet na edini enosmerni ulici v Naklem. G.
Andoljšek je pojasnil, da je po informacijah stanovalcev število kršitev v upadu.
G. Mohorič je opozoril na dnevno odvijanje prometa po stranski makadamski poti proti
Kranju ob glavni cesti in s tem kršenje prometnih predpisov. G. Oštir je pojasnil, da je cesta
namenjena lokalnemu prometu in znaka za prepoved vožnje tam ni.
G. Pavlina je zanimalo koliko se občani poslužujejo policijske pisarne. G Andoljšek je
povedal, da glede na to, da so občani že seznanjeni z urnikom uradnih ur, je število obiskov v
upadu, saj se stvari že preko tedna sproti rešujejo.
G. Poličar je predstavnika PP Kranj vprašal za mnenje glede parkiranja tovornjakov nasproti
bencinske črpalke na zemljišču, ki je sicer last cerkve. G. Fic je pojasnil, da se je omenjeni
problem po dolgem času nekako rešil. Upravljalec cestišča Cestno podjetje je predlagalo
postavitev odbojne ograje s soglasjem lastnika zemljišča. Župnijski urad je to soglasje že
izdal. V najkrajšem možnem času bo ograja postavljena.
Po razpravi se je župan g. Oštirju in g. Andoljšku zahvalil za posredovano poročilo.
A.d.4. Predpogodba za najem prostora za lekarno v večnamenskem objektu v Naklem
G. Goričan je povedal, da je pogodbo pripravila odvetniška družba Hočevar – Mokorel. Pri
pripravi je sodelovala tudi najemnica. Pogodba je, v takšni obliki kot je sedaj, z obeh strani
usklajena. V predpogodbi je dorečen predmet najema, višina najemnine, stroški, dejavnost
najemnika, podnajem, trajanje najema in kasnejša sklenitev najemne pogodbe. Na podlagi
razpisa smo pridobili soglasje za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti ge.
Irene Rupnik Ravnihar, mag. farmacije. Odločba o podelitvi koncesije še ni bila izdana, saj se
mora v enem letu po podelitvi koncesije začeti z dejavnostjo. Izdana bo po sklenitvi
predpogodbe za najem prostora.
G. Pavlina je zanimalo zakaj je površina napisana cca 100 m2 če se objekt že gradi in so
verjetno površine že znane, drugo pa kaj se bo zgodilo s predlagano pogodbo če objekt ne bo
zgrajen do 01.09.2004. Župan je odgovoril, da je v gradbeni pogodbi opredeljena sankcija 0,5
% na dan do največ 5 %. Z Zdravstvenim domom Kranj smo dogovorjeni, da naj bi ambulanta
začela delovati v oktobru. Glede površine – le-ta bo fiksno določena v najemni pogodbi.
G. Pivk je imel pripombo na najemnino, za katero smatra, da je nekoliko nizka. G. Goričan je
pojasnil, da je najemnina, glede na to, da gre za prostore, ki so namenjeni zgolj za lekarniško

dejavnost, ki pa ni izrazito profitna dejavnost, primerljiva z najemninami na območju upravne
enote Kranj.
G. Celar je imel pripombo na omejeno povišanje najemnine za največ 10 %, saj je na dolgi
rok težko predvidevati kakšno bo tisto ustrezno povišanje.
Po razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Potrdi se Predpogodba z go. Ireno Rupnik
Ravnihar, mag. farm., za najem prostora za lekarno v večnamenskem objektu v
Naklem. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Izvzem zemljišč iz javne rabe in prodaja zemljišč na podlagi vlog občanov
G. Fic je predstavil prvi predlog –Izvzem zemljišč iz javne rabe v območju kompleksa
Srednje biotehniške srednje šole v Strahinju. Znotraj kompleksa, kjer se bo gradila nova
srednja šola je občinska cesta, katero je potrebno zaradi spremembe lastništva najprej izvzeti
iz javne rabe. Označena je tudi že predvidena nova obvozna cesta.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje:
1. Sklep: Iz javne rabe se izvzame občinska pot, parc. št. 685, k.o. Strahinj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Sklep: Zemljišče parc. št. 685, k.o. Strahinj se brezplačno prenese v last
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Drugi predlog je podan s strani g. Golob Alojza, Polica 2, ki predlaga zamenjavo občinske
poti, ki poteka skozi njegovo dvorišče z zemljiščem, ki je v naravi tudi pot v lasti g. Goloba.
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Izvede se parcelacija in zamenjava
zemljišča parc. št. 193/8, 541 m2, k.o. Pivka, v naravi pot, last Golob Alojza, Polica2, z
delom občinskega zemljišča parc. št. 420, v naravi pot, cca 600 m2 , k.o. Pivka. Vse
stroške parcelacije, prodaje in prenosa lastništva nosi predlagatelj zamenjave. Sklep je
bil soglasno sprejet.
Tretji predlog je tudi predlagan s strani g. Golob Alojza in sicer za odkup občinskega
zemljišča parc. št. 406/3, 5504 m2, k.o. Pivka. Nekdaj je bila to pot, ki je bila izvzeta iz javne
rabe leta 2000.
Na podlagi razprave svetnikov je župan predlagal Sklep: Zemljišče parc. št. 406/3, k.o.
Pivka zaenkrat ni naprodaj. Sklep je bil soglasno sprejet.
Četrti predlog je podan s strani Zakrajšek Alojza in Marte, Gobovce 9, Podnart in sicer gre za
odkup zemljišča parc. št. 921/7, k.o. Podbrezje v velikosti cca 450 m2.
Župan je svetnikom predlagal Sklep: Izvede se parcelacija na zemljišču parc.št. 921/7,
k.o. Podbrezje , v velikosti cca 450 m2, ki leži ob funkcionalnem zemljišču stanovanjske
hiše last Zakrajšek Alojza in Marte, Gobovce 9, Podnart. Cena za nezazidana stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom je
50 EUR /m2. Vse stroške parcelacije, prodaje in prenosa lastništva nosi kupec.
Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.6. Imenovanje nadomestnega člana v Odboru za gospodarstvo po predlogu Komisije
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Župan je predal besedo g. Babiču – predsedniku Komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Le-ta je svetnikom povedal, da je komisija sprejela sklep, da se zaradi
odstopa g. Dermote z mesta predsednika in člana Odbora za gospodarstvo imenuje novega
člana g. Mohorič Joža, za novega predsednika odbora g. Koselj Stanislava, za predsednika
komisije za turizem g. Mohoriča in za predsednika komisije za malo gospodarstvo g. Pečnik
Mirota.
G. Pivk je svetnikom pojasnil, da bo predlog za g. Mohoriča podprl, za g. Koselja pa ima
pomisleke. G. Koselj je bil član predsedstva Združenja podjetnikov Naklo. Ob zaključku
mandata v letu 2000 je bil rezultat dela zapisnik, ki ga je g. Pivk razdelil tudi svetnikom. Po
mnenju g. Pivka je zapisnik sestavljen na temelju nekega sumničenja, diskreditacije, obsodbe
in likvidacije. Glede na to g. Koselja ne bo podprl.
V nadaljevanju je župan predlagal
1. Sklep: Za novega člana Odbora za gospodarstvo se imenuje g. Mohorič Jožeta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Sklep: Za predsednika Odbora za gospodarstvo se imenuje g . Koselj Stanislava.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA sprejet.
3. Sklep: Za predsednika Komisije za turizem se imenuje g. Mohorič Jožeta, za
predsednika Komisije za malo gospodarstvo se imenuje g. Pečnik Mirota.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Predlog za podelitev občinskih priznanj in odlikovanj v letu 2004
Župan je svetnikom povedal, da je Komisija za občinska priznanja in odlikovanja prispele
predloge za občinska priznanja pregledala in svetu predlaga dobitnike, ki so navedeni v
zapisniku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal Sklep:
V letu 2004 dobijo
• Srebrno plaketo: Andrej Kuhar, Zg. Duplje 21, Brane Teran, Zg. Duplje 101,
Andrej Jelar, Zg. Duplje 32, Vinko Gale, Stara cesta 40, Naklo, Jože Babič, Žeje
1, Duplje;
• Bronasto plaketo: Roman Markič, Glavna cesta 42, Naklo, Janez Črnilec, Glavna
cesta 12, Naklo, Marko Kavčič, Podbrezje 120, Naklo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Zaključni račun Občine Naklo za leto 2003
Župan je povedal, da je Zaključni račun za leto 2003 v prilogi tudi vsebinsko razložen.
Nadzorni odbor je zaključni račun obravnaval konec meseca marca. Njihovo mnenje je tudi
priloženo.
G. Pivka je zanimalo za kaj je bila porabljena postavka »Subvencije privatnim podjetjem,
zasebnikom« katere realizacija znaša 3,4 mio sit. Župan je pojasnil, da so bile to subvencije za
namen kmetijstva, za združenje podjetnikov je bilo v lanskem letu porabljenih le 500 tisoč
tolarjev za redno delovanje.
Po krajši razpravi je župan dal v potrditev Sklep:
1. Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2003, po hitrem
postopku.
2. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.344 tisoč sit se prenese v leto 2004.

3. Saldo sredstev stalne proračunske rezerve v višini 9.362 tisoč sit se prenese v
naslednje leto za isti namen.
4. Sprejme se bilanca stanja Občine Naklo na dan 31.12.2003.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Pobude:
• G. Vreg je izrazil željo večjega števila občanov za postavitev ogledala pri izvozu pri
Gasilskem domu v Dupljah, križišče je nepregledno zaradi avtobusnega postajališča in
parkiranih avtomobilov. G. Fic je pojasnil, da si je križišče ogledal in ugotovil
zadovoljivo preglednost. Župan je dodal, da naj se situacija ponovno preuči.
• G. Babič je postavil vprašanje kako daleč so priprave za izgradnjo pločnika v Žejah,
drugo vprašanje pa v zvezi z regulacijo struge Bistrice. Župan je v zvezi s pločnikom
pojasnil, da je v pripravi dokumentacija, g. Fic je dodal, da so izmere narejene,
odločbe iz Geodetske uprave pa še ni. Glede na to, da na tem odseku ni bilo nobenega
spornega primera, se projekt že lahko pripravlja. Glede regulacije struge Bistrice je
župan povedal, da v kratkem času s strani Ministrstva za okolje in prostor ni za
pričakovati sredstev za ta namen.
• G. Babič je postavil vprašanje v zvezi s pismom krajanov Polic v zvezi z ugovorom
strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za Miškov Radeta, Trg Rivoli
3, Kranj. G. Goričan je pojasnil, da je bilo pismo nam poslano le v vednost. V tej
zadevi občina oziroma občinski svet nista pristojna, saj pritožba glasi na Upravno
enoto, ki je pristojna za izdajo gradbenega dovoljenja.
• G. Goloba je zanimalo, kdaj bo objavljen razpis za koncesijo za izvajanje dimnikarske
službe. G. Goričan je pojasnil, da je s strani Gospodarske zbornice prišlo navodilo, da
bo zaradi prevelikih zmešnjav na tem področju, podelitev koncesij prevzela država.
Župan je poročal:
• O pogajanjih na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport glede komunalnega prispevka
za novo Biotehniško šolo v Strahinju, v pripravi je dogovor za cca 100 mio tolarjev, ki
jih bomo dobili v letu 2005 in 2006;
• O ustanovitvi samostojne Gasilske zveze Naklo;
• O pomoči pri nakupu novega avtomobila za družino Zupan – akcija je bila preko
Rdečega križa in Gorenjskega glasa uspešno izvedena, zbranih je bilo cca 1,6 mio
tolarjev,
• O vabilu predstavnikov iz mesta Pierz Town – do danes ni bilo še nobenega odgovora,
tako, da jih za občinski praznik verjetno ne bo.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

OBČINA NAKLO
ŽUPAN IVAN ŠTULAR

