OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
13. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, 14.07.2004, ob 18.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Dušan Dermota,
Viktor Poličar, Branka Uranič, Janez Pivk, Andrej Vreg, Franci Jeglič, Albin Rehberger,
Marjan Babič, Silvo Golob; Ivan Štular – župan, Dragica Roblek, Ivan Fic – občinska
uprava; Stojan Saje – Gorenjski Glas, za zapisnik – Bojana Umnik
ODSOTNI: Peter Celar, Franc Pavlin, Ivan Meglič – opravičeno
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev Zapisnika 12. redne in Zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
3. Predlog:
• 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. Rebalans proračuna občine Naklo za leto 2004
5. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
6. Poročilo župana, pobude in vprašanja
A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnike, go. Zevnikovo iz Domplana ter prisotne
novinarje. Ugotovil je sklepčnost in dal na glasovanje predlagani dnevni red, ki je bil
soglasno sprejet.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 12. redne in Zapisnika 2. izredne seje občinskega sveta
Pred potrditvijo Zapisnika 12. redne seje je župan predlagal popravek 1. Sklepa 5.
točke, ki se pravilno glasi: Iz javne rabe se izvzame del občinske poti, parc. št. 685, k.o.
Strahinj. Predlog je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan dal v potrditev Zapisnik 12. seje. Le-ta je bil soglasno potrjen.
V potrditev je predlagal tudi Zapisnik 2. izredne seje, ki je bil tudi soglasno potrjen.
A.d.3. Predlog:
• 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
Ga. Zevnikova je svetnikom pojasnila, da je danes v sprejem predlagan dopolnjen predlog za
spremembe in dopolnitve prostorskega plana in prostorskih ureditvenih pogojev za območje
občine Naklo. V tem postopku so bile obdelane vse tiste vsebine, ki so bile določene s
programom priprave ter v končni fazi pridobljen tudi sklep Vlade Republike Slovenije, da je
ta sprememba prostorskega plana usklajena z obveznimi izhodišči republiškega plana. 20.
julija 2004 začne veljati Strategija prostorskega razvoja Slovenije sprejeta s strani državnega
zbora. Po njeni uveljavitvi občine ne bodo smele več sprejemati sprememb dolgoročnega
plana ampak bodo morale začeti postopek sprejema svoje strategije prostorskega razvoja.
Obsežno delo v tem postopku je bila tudi digitalizacija grafičnega dela plana. Vsa vsebina
prostorskega plana je bila, na podlagi novih digitalnih katastrskih načrtov s katerimi razpolaga
Geodetska uprava, na novo prenesena, tako, da so karte sedaj veliko bolj berljive in dostopne.
V tem predlogu je predlagana razširitev območij stavbnih zemljišč v obsegu nekaj več kot 10
ha novih površin.
Župan se je ge. Zevnikovi zahvalil za kvalitetno in pravočasno pripravo predloga. Izrazil je
zadovoljstvo zaradi pridobitve zemljišča za potrebe gradnje novega vrtca, kar bo imelo za
posledico tudi, da se občinska uprava lahko preseli v lastne prostore – torej prostore sedanjega
vrtca.
G. Poličar je omenil Odlok o spominskem parku Udin boršt in postavil vprašanje kako bi se
lahko začela sprememba tega odloka, ki resnično predstavlja problem za širitev naselij.
Župan je odgovoril, da je Zavod za varstvo narave že pristopil k reševanju tega problema.
Tečejo razgovori v tej smeri, da se meja spominskega parka pomakne na mejo katastrske
občine Udin boršt, posamezne točke v tem pasu pa bi bile strožje zavarovane.
Ga. Zevnikova je dodala, da se v okviru spremembe prostorskega plana ne more spreminjati
odloka o spominskem parku. Območje je zavarovano tako s področja kulturne dediščine kot s
področja naravne dediščine.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Predlog 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 in predlog Odloka o spremembah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za Dobrave za območje Občine Naklo. Vsi trije predlogi so bili
soglasno sprejeti.
A.d.4. Rebalans proračuna občine Naklo za leto 2004
Župan je povedal, da je razlog za rebalans v spremembi proračunskih prihodkov. S podjetjem
Živila smo bili dogovorjeni za 100 mio sit komunalnega prispevka vendar pa je novi lastnik
Mercator to zavrnil. Ravno tako v tem letu ne bo planiranega prihodka komunalnega
prispevka za Srednjo biotehniško šolo v Strahinju. Zmanjšali smo tudi prihodek na račun
priključnin za kanalizacijo, ker dejansko ne bo toliko zgrajenega kot je bilo planirano. Na
strani odhodkov - glede na to, da smo kandidirali na razpis sredstev iz strukturnih skladov za
cesto Polica – Okroglo in glede na roke povezane s tem - planiramo, da v letošnjem letu ne
bomo imeli odhodkov v zvezi s to investicijo saj je rok za plačilo 60 dni. Sam proračun se
tako bistveno ne zmanjša saj presežek iz lanskega leta znaša cca 70 mio, nekaj prihodkov smo

pridobili tudi na račun novega odloka o nadomestilu za stavbno zemljišče. Povečali smo
izdatke za asfaltiranje cest in za ureditev okolice turističnega objekta. V rebalansu smo
planirali 25 mio sit za Pirčev dom v Podbrezjah, v primeru, da bo pogodba s strani škofije
podpisana bomo ta sredstva letos tudi nakazali. Povečali smo tudi postavko za pridobivanje
projektov na račun verjetno že letos izdelanega projekta za dom ostarelih. Za 25 mio sit smo
povečali tudi postavko športni objekti ob šoli.
G. Koselj je izpostavil problem mrliških vežic v Dupljah, saj se je po njegovem mnenju
aktivnost na tem področju povsem ustavila. Potreba po vežicah je nesporna in če ni interesa za
prodajo zemljišča naj se gre v postopek razlastitve.
Župan je dal na glasovanje sklep: Lastniku zemljišča, ki je po prostorskih planih
namenjeno za potrebe mrliških vežic in pokopališča v Dupljah, se ponovno ponudi
odkup, v nasprotnem primeru se začne postopek razlastitve. Sklep je bil soglasno
sprejet.
G. Krumpestar je postavil vprašanje v zvezi s povečanimi izdatki za občinsko upravo. Župan
mu je odgovoril, da se je zaradi zaposlitve pripravnice pokazala potreba po še eni pisarni,
katero pa bomo pridobili s preureditvijo prostorov na zahodni strani občinske stavbe.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 1. rebalans
proračuna Občine Naklo za leto 2004. Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan svetnikom pojasnil, da je poleg rebalansa predložena tudi polletna
realizacija. Svetnikom je predlagal sklep: Občinski svet je bil seznanjen s polletno
realizacijo občinskega proračuna za leto 2004. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Župan je predal besedo g. Ficu. Le-ta je pojasnil, da je bila Republika Slovenija do danes
lastnik zemljišča, ki je v kompleksu namenjenem za Srednjo biotehniško šolo v Strahinju. S
Skladom kmetijskih zemljišč je bila sklenjena pogodba, da se lahko to stavbno zemljišče
prenese na Občino Naklo. Gre se za stavbno zemljišče s parc. št. 372/2, k.o. Strahinj. V
nadaljevanju bi Občina Naklo to zemljišče brezplačno prenesla na Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Parc. št. 372/2, k.o. Strahinj, vložna št. 234, se
brezplačno prenese na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Sklep je bil soglasno
sprejet.
A.d.6. Poročilo župana, pobude in vprašanj
Župan je poročal:
- o pogodbi za komunalno opremljenost za Srednjo biotehniško šolo;
- o ponujenem odkupu zemljišča na južni strani pokopališča v Naklem;
- o prošnji za najem prostora v večnamenskem objektu za kozmetični salon, v sled tega
bo razpisan razpis za najem;
- o družini Krempuš iz Podbrezij in o potrebi za reševanje trenutne stiske zaradi bolezni
očeta, prizadetosti hčerke ter tudi krmenja živine;
- o prijavi na Razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con, ki ga je razpisala Agencija RS za regionalni
razvoj; prijavili smo se za izgradnjo industrijske ceste Okroglo – Polica;

-

o prijavi na razpis Vlade za projekt za dom ostarelih;
o odhodu sedanjega in o sprejemu novega župnika.

Pobude:
- g. Babič je opozoril na pomoč ob potresu - sprejet je bil predlog, da se svetniki
odpovedo eni sejnini, občina pa doda še razliko do 500.000 sit
- g. Krumpestar je postavil vprašanje v zvezi s potekom izgradnje večnamenskega
objekta – župan je odgovoril, da so se pri začetku izgradnje pojavljale težave zaradi
nesoglasja med arhitektom in go. nadzorno glede predragih materialov, zato so se
stvari usklajevale, sedaj gradnja lepo poteka;
- g. Krumpestar je opozoril tudi na izredno slab most pri Trnovcu čez Bistrico – popravi
naj se vsaj ograja;
- g. Mohorič je ponovno izpostavil problem asfaltne baze in njene preselitve, potem
problem zaprtja ceste na Podreber s strani Marinšek Marjana (pri stavbi Pan
Elektronike) in sedaj še s strani novega lastnika Asa Naklo, tako, da prehod skorajda
ni možen nit za pešce, saj so sedanjo cesto porabili za parkirne prostore in glede na to
da so krajani Podrebra tam hodili vsaj 40 let ga zanima kako je s služnostjo, tretji
problem pa je izpostavil v zvezi z izvozom iz Podrebra, kjer je zavijanje na desno proti
Merkurju zelo nevarno – g. Fic mu je odgovoril, da je glede zaprtja ceste občina
nemočna, saj je to zemljišče v celoti privatno, če bi bil večji interes, bi se mogoče
dogovarjali za odkup zemljišča vsaj za pešpot. Glede izvoza iz Podrebra se bo v
pripravi na gradnjo kanalizacije zakoličila celotna cesta in se bo na samem mestu
možno dogovoriti z lastniki za morebitno širitev ceste in tudi samega izvoza. Na južni
strani smo že dogovorjeni z lastniki, da bi se izvedel priklop na obstoječo cesto, tako,
da bi Podreber imel še en izhod. Glede asfaltne baze je župan pojasnil, da je CP Kranj
kupilo Gradbeno podjetje Tržič in to predvsem zaradi zemljišča v tržiški betonarni
kamor nameravajo preseliti problematično asfaltno bazo;
- g. Jeglič je predlagal, da se cesta v Dupljah mimo Renduliča do križišča s cesto za
Strahinj uredi tako, da ne bo mogoče prehitevanje in drugo kako je z ogledalom pri
Gasilskem domu v Dupljah – g. Fic je glede ogledala ponovno razložil, da ni potrebno,
saj je vidno polje zadovoljivo – g. Jeglič in g. Vreg sta dodala, da ni problem vidno
polje ampak hitrost avtomobilov ter tudi parkiranje na avtobusni postaji.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:
Jana Mihelič

OBČINA NAKLO
župan Ivan Štular

