OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
15. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, 10.11.2004, ob 17.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Dušan Dermota,
Viktor Poličar, Branka Uranič, Peter Celar, Andrej Vreg, Janez Pivk, Franci Jeglič, Albin
Rehberger, Franc Pavlin, Marjan Babič, Silvo Golob, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular –
župan; Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Bojana Umnik – občinska uprava; Roman
Udir – Komunala Kranj; Stojan Saje – Gorenjski Glas, Nataša Kne Leben – Radio Kranj,
Branka Jurhar – Radio Triglav; za zapisnik – Jana Mihelič

Dnevni red:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Realizacija sklepov 14. seje
Potrditev zapisnika 14. redne seje in 1. telefonske seje
Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
Osnutek Proračuna za leto 2005
Soglasje k razrešitvi v. d. direktorice Gorenjskih lekarn in soglasje k imenovanju
direktorja
7. Predlog za imenovanje sveta Zavetišča za zapuščene živali
8. Vloga za najem zemljišča
9. Menjava zemljišča
10. Nakup avtomobila za potrebe Pomoči na domu
11. Poročilo župana, pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne in v zvezi z dnevnim redom povedal, da predlaga
spremembo dnevnega reda, s tem, da se 9. točka Menjava zemljišča umakne iz današnjega
dnevnega reda ostali dve točki se spremenita v 9. in 10. točko. Župan je dal na glasovanje
tako spremenjeni dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Realizacija sklepov 14. seje
Župan je poročal o realizaciji sklepov sprejetih na zadnji seji:
 Sklep o popravku odlokov za urejanje prostora je bil objavljen v Uradnem vestniku
Gorenjske;
 Osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo sta obravnavala oba pristojna odbora, je
usklajen in kot tak danes v gradivu;
 Soglasje za nabavo kompaktorja je bilo poslano na Komunalo Kranj, ravno tako tudi
soglasje za povišanje cen dejavnosti ravnanja z odpadki;
 Sklep o prodaji zemljišča na Okroglem je bil posredovan.

A.d.3. Potrditev zapisnika 14. redne seje in 1. telefonske seje
Na Zapisnik 14. redne seje in 1. telefonske seje ni bilo pripomb, zato ju je župan dal na
glasovanje. Oba zapisnika sta bila soglasno sprejeta.

A.d.4. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo
Župan je predal besedo g. Udirju s podjetja Komunala Kranj. G. Udir je pojasnil, da so
osnutek na odborih predelali, upoštevali vse popravke in ga uskladili v današnji predlog.
G. Pavlin je opozoril na 7. člen. Predlagal je, da se pri zadnjem odstavku na koncu doda
»in se ne krije iz sredstev števnine«. Opozoril je tudi na 32. člen, kjer so po njegovem
mnenju pavšali previsoki, zato predlaga, da se zadnji stavek glasi »Če v tem obdobju
vodomer ni vgrajen se po preteku 4 mesečnega obdobja za obračun upošteva mesečna
pavšalna poraba vode:« in nato sledi kot je navedeno v predlogu.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog g. Pavlina glede dopolnitve 7. člena.
Ta predlog je bil soglasno sprejet.
Glede popravka 32. člena je g. Udir pojasnil, da vaških vodovodov uradno na območju občine
Naklo ni. Vedno pa je ob prevzemu vaškega vodovoda v upravljanje sklenjena tudi pogodba,
kjer se dogovorijo tudi ustrezni roki.
Po krajši razpravi je g. Pavlin svoj predlog umaknil.
G. Celar je dodal, da se v 11. členu črta prva alinea in v 31. členu se popravi tiskarska napaka
v zadnjem odstavku - beseda »pravega« se nadomesti z besedo »prvega« odstavka…
Po razpravi je župan dal na glasovanje Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju Občine Naklo s sprejetimi popravki. Le-ta je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Osnutek Proračuna za leto 2005
Župan je svetnikom povedal, da predloženi osnutek proračuna vključuje tudi ocenjeni
presežek iz letošnjega leta. Tako visok obseg sredstev za leto 2005 je posledica prejema
sredstev iz razpisa za izgradnjo industrijske ceste v višini cca 200 mio, 150 mio se pričakuje
od komunalnega prispevka pri gradnji podjetja Dinos ter še od nekaterih.
Komunalni prispevek od Ministrstva za šolstvo za Srednjo biotehniško šolo je bil prejet že v
letošnjem letu, porabljen bo v letu 2005 za komunalno ureditev tega zemljišča. Pričakuje se
tudi komunalni prispevek od podjetja Merkur v višini 180 mio sit. Ob realizaciji omenjenih
prihodkov lahko pričakujemo realizacijo planiranih investicij kot so kanalizacija Strahinj,
izgradnja industrijske ceste Polica – Okroglo in ostale investicije.
G. Babič je pohvalil župana in občinsko upravo pri pripravi dohodkovno tako obsežnega
proračuna po drugi strani pa tudi za pripravo investicij po želji občanov in za njihovo dobro
kot je tudi pločnik v Žejah. Dodal je, da bi bilo v prihodnje dobro razmisliti o planiranju
sredstev za potrebe mladih v naši občini.
G. Koselj je postavil vprašanje kje so planirana sredstva za morebiten nakup zemljišča za
potrebe dupljanskega pokopališča.
Župan je odgovoril, da so sredstva za ta namen planirana v skupni postavki Nakup zemljišč.

G. Pivk je glede na to, da je v občini veliko društev, predlagal, da bi bilo dobro zagotoviti
kakšen skupen prostor. Župan je odgovoril, da bo takšen prostor možno zagotoviti v novem
večnamenskem objektu, seveda ob sofinanciranju uporabe prostorov.
G. Goričan je dodal, da je na društva potrebno gledati kot na samostojne pravne osebe.
G. Babič je dodal, da je občinska sejna soba primerna za sestanke društev.
G. Poličar je postavil vprašanje kako je s pridobitvijo zemljišča za potrebe nogometnega
igrišča.
Župan je odgovoril, da je naročena cenitev in nato se nadaljuje postopek razlastitve, seveda pa
možnost dogovora z naše strani še vedno obstaja.
G. Poličar je opozoril na razvijajočo se industrijsko - obrtno cono in na to, da bi občina
morala pri opremljanju te cone z ustrezno infrastrukturo bolj aktivno sodelovati, predvsem s
cestno povezavo. Pri tem je opozoril tudi na postavko namenjeno za delovanje združenja
podjetnikov, ki znaša 2,7 mio in za subvencije za podjetnike 1,2 mio sit, kar bi moralo biti po
njegovem mnenju ravno obratno.
Župan se je zahvalil za opozorilo, saj je dejansko bilo mišljeno ravno obratno in bo v predlogu
to popravljeno.
Glede komunalnega opremljanja nastajajoče obrtne cone je župan predal besedo podžupanu –
g. Megliču. Le-ta je povedal, da je bil ravno na to temo konec aprila letošnjega leta sklican
sestanek z Merkurjem, kot največjo družbo na tem območju ter z BSC Kranj in ITEO Kranj
(agenciji, ki se ukvarjata s pospeševanjem malega in večjega gospodarstva). Rezultat tega je
bil konec junija izveden skupen sestanek vseh podjetij, ki delujejo na območju industrijske
cone Naklo. Od povabljenih 25 firm se jih je odzvalo 19. Na tem sestanku je bila ustanovljena
ekipa, ki se mesečno sestaja in pripravlja program razvoja te cone. Prvi rezultat tega dela je
uspeh na razpisu Agencije RS za regionalni razvoj, kjer smo bili izbrani in dobili cca 200 mio
sit. Za prijavo na razpis so morala vsa podjetja na tem območju podpisati pismo o nameri
oziroma izkazati svoj interes in začele pripravljati svoje programe na osnovi katerih pa je
občinska uprava začela pripravljati načrte. Eden izmed rezultatov tega sodelovanja so tudi
pred kratkim sprejete spremembe prostorskih planov, v katerih so vnešene vse poti in
komunalne naprave. Povezovalne ceste so predvidene, ravno tako so pri gradnji krožišča
predvidene vse komunalne naprave, ki bodo napajale to komunalno cono. V okviru konzorcija
se pripravljajo nadaljnje prijave na strukturne sklade. Prvi bo sedaj Merkur, sledi mu Dinos in
podjetje LPKF. Vse te zadeve pelje naprej občina in kot se je že izkazalo tudi dokaj uspešno v
primerjavi z nastajanjem drugih komunalnih con. Ravno komunalna cona v Šenčurju je
primer kako naj se k tej stvari ne pristopa saj ta cona nima legalnega priključka na državno
cesto. G. Meglič je dodal, da lahko zatrdi, da je zadeva v Naklem sistemsko dobro
zastavljena, strategija in prioritete so postavljene. Vsakdo, ki želi lahko v tej industrijski coni
gradi, seveda pa je problem nakup zemljišč.
G. Goričan je opozoril na izpad odhodka za opremo za civilno zaščito. Predlagal je, da se iz
postavke 062, konto 42080401 PUP in digitalni kataster prenese 450.000 in se jih nameni
za nakup opreme za civilno zaščito postavka 022, konto 42023300. Predlog je župan dal
na glasovanje in je bil tudi soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek Proračuna Občine
Naklo za leto 2005 z zgoraj sprejetim popravkom. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.6 Soglasje k razrešitvi v. d. direktorice Gorenjskih lekarn in soglasje k imenovanju
direktorja
G. Goričan je pojasnil, da je Občina Naklo kot solastnik Gorenjskih lekarn pristojna za izdajo
soglasja k razrešitvi v.d. direktorice in soglasja k imenovanju na podlagi razpisa izbrane nove
direktorice ge. Romane Rakovec, mag. farm. Župan je v nadaljevanju predlagal Sklep :
1. Občinski svet Občine Naklo soglaša z razrešitvijo v.d. direktorice Barbare
Rems, univ. dipl. ekon.
in
2. Občinski svet Občine Naklo soglaša z imenovanjem Romane Rakovec, mag.
farm., za direktorico Gorenjskih lekarn, z dnem pridobitve zadnjega soglasja
občin ustanoviteljic.
Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta.

A.d.7. Predlog za imenovanje sveta Zavetišča za zapuščene živali
G. Goričan je povedal, da mora občina na osnovi zakona poskrbeti za zapuščene živali na
svojem območju. Posledica tega je pogodba sklenjena s podjetnikom Brankom Pircem s.p.
Blejska Dobrava, ki ima zavetišče za opravljanje storitev oskrbe in namestitve zapuščenih
živali. To zavetišče mora imeti svoj svet, ki skrbi za delovanje le-tega. S strani 13 gorenjskih
občin je pripravljen usklajen predlog za sestavo tega sveta kot je navedeno v gradivu.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje:
1. Občinski svet občine Naklo potrjuje Svet zavetišča za zapuščene živali za
območje trinajstih gorenjskih občin v naslednji sestavi:
 Ivan Demšar, Komunalni redar Občine Jesenice, kot predstavnik občin na
območju upravne enote Jesenice,
 Barbara Čirič, univ.dipl.ekon., višja svetovalka II na Oddelku za gospodarske in
premoženjske zadeve v Mestni občini Kranj, kot predstavnica občin na območju
upravne enote Kranj,
 Igor Triplat, občinski svetnik občine Radovljica, kot predstavnik občin na
območju upravne enote Radovljica,
 Brane Kvasnik, Komunalni redar Občine Tržič, kot predstavnik občin na
območju upravne enote Tržič,
 Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali,
 Ivo Čučnik, predstavnik Kinološkega društva Jesenice,
 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS.
2. Mandat Sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta.
A.d.8. Vloga za najem zemljišča
Župan je povedal, da gre v vlogi g. Goloba za najem zemljišča, ki je bilo nekoč cesta in meji
na njegovo zemljišče. G Goričan je dodal, da je bila predčasno s strani g. Goloba vložena
vloga za odkup, ki pa je bila s strani občinskega sveta zavrnjena.
Mnenje g. Celarja je bilo, da se naj najem odobri ko bo njegovo zemljišče vzpostavljeno v
prvotno stanje – torej travnik.

Župan je dal na glasovanje Sklep: G. Golobu se odobri najem zemljišča parc. št. 406/3,
k.o. Pivka, ko bo omenjeno zemljišče in njegovo sosednje zemljišče vzpostavljeno v
prvotno stanje – travnik.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Nakup avtomobila za potrebe Pomoči na domu
Župan je povedal, da se služba Pomoč na domu v Občini Naklo že nekaj let izvaja. Pred tremi
leti smo jim nabavili avto za potrebe te službe, ki pa je sedaj dotrajan. Pokazala se je možnost,
da se iz ostanka sredstev iz lanskega leta in iz predvidenega ostanka letošnjega leta nabavi
nov rabljeni avtomobil.
Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje Sklep: Soglašamo, da se za potrebe
službe Pomoči na domu v Občini Naklo presežek iz leta 2003 in predvideni ostanek iz
leta 2004 v skupnem znesku 1.600.000 sit nameni za nakup novega avtomobila. Sklep je
bil soglasno sprejet.
A.d.10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
 o večnamenski stavbi katere gradbena dela gredo h koncu, predvideva se grobo
asfaltiranje okolice in otvoritev naj bi bila 15. ali 18. decembra, s 1. januarjem 2005
naj bi ambulanta, lekarna in knjižnica začele s poslovanjem;
 programska zasnova za dom ostarelih je bila s strani projektanta predložena, vendar jo
je komisija zavrnila in v pripravi je nov projekt;
 o gradnji mostu čez Bistrico s katerim bosta po tridesetih letih povezana Duplje in
Podbrezje, dokončanje se predvideva še v letošnjem letu.
Pobude in vprašanja:
 g. Babič je opozoril na zobno ambulanto v osnovni šoli, ki je velikokrat zaprta. G.
Krumpestar je povedal, da je bil ta problem obravnavan tudi že na svetu šole. Župan
pa je obljubil, da bo na to opozoril g. ravnatelja.

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular

