OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
21. redne seje občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek 08. 11. 2005 ob 18.00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI: svetniki - Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Dušan Dermota, Viktor Poličar,
Branka Uranič, Peter Celar, Janez Pivk, Franci Jeglič, Albin Rehberger, Franc Pavlin, Marjan
Babič, Silvo Golob, Ivan Štular – župan; Drago Goričan, Bojana Umnik, Ivan Fic, Dragica
Roblek – občinska uprava; Vera Zevnik – Domplan Kranj; Branka Jurhar – Radio Triglav,
Stojan Saje – Gorenjski Glas, Andreja Kosec – Radio Gorenc; za zapisnik – Jana Mihelič

ODSOTNI: Stanislav Koselj, Ivan Meglič – opravičeno
: Andrej Vreg – neopravičeno

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Realizacija sklepov 20. redne seje
Potrditev zapisnika 20. redne seje
Sprememba in dopolnitev PUP-a – predlog I. obravnava
Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo
premoženja javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o statusnih spremembah
javnega zavoda Gorenjske lekarne
6. Predlog kandidatov za sodnike porotnike iz območja občine Naklo na Okrožnem
sodišču v Kranju
7. Predlog imenovanja sveta Zavetišča za zapuščene živali
8. Odstop člana občinskega sveta g. Janeza Pivka
9. Osnutek Proračuna Občine Naklo za leto 2006
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in v potrditev predlagal
predloženi dnevni red. Dnevni red 21. redne seje je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Realizacija sklepov 20. redne seje
Župan je povedal, da posebnih zavezujočih sklepov iz prejšnje seje ni bilo, poslano pa je bilo
opozorilo v zvezi z odpadnimi avtomobili pri Ribiški koči.
G. Celar je povedal, da je imel pripombo na objavo zapisnikov občinskega sveta na spletni
strani občine, vendar jih na strani ni našel. Ga. Umnik je odgovorila, da so zapisniki
objavljeni pod občinskim svetom.
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G. Pavlina je zanimalo kaj je z dogovorom o občinskem inšpektoratu, za katerega je bilo
rečeno, da bo predvidoma pripravljen do te seje. Župan je odgovoril, da žal dogovora še ni niti
s Kranjem, iz Občine Radovljice pa tudi ni odgovora na našo pobudo.
A.d.3. Potrditev zapisnika 20. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik 20. redne seje je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Sprememba in dopolnitev PUP-a – predlog I. obravnava
Župan je predal besedo ge. Zevnikovi. Ga. Zevnikova je svetnikom povedala, da je danes v
obravnavi paket treh odlokov o prostorskih aktih. Gre za manjše spremembe določil veljavnih
prostorskih aktov za posamezna zemljišča na katerih so lastniki oziroma investitorji ugotovili,
da v skladu z veljavnimi akti ne morejo realizirati svojih načrtovanih posegov ali pa
legalizirati že obstoječega. V primeru podjetja Primorje d.d., Ajdovščina gre za spremembe in
dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kranja, pri podjetju
Cegram, d.o.o. Podbrezje in Avtokleparstvo Robert Markič, s.p. Podbrezje pa gre za
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Dobrave. Medtem ko je bil za
podjetje Cegram postopek že v teku je g. Markič podal svoj predlog za spremembe in zato sta
danes predlagana dva ločena postopka za spremembe za Dobrave. Vsi trije postopki pa se
izvajajo po skrajšanem postopku kot to omogoča zakon o urejanju prostora.
Družba Primorje oziroma Gradbinec gip, ki obratuje na območju gramoznice na Polici
ugotavlja, da za svoje načrte dozidave in rekonstrukcijo obstoječega objekta – urediti želijo
železokrivnico in deponijo železobetonskih izdelkov- nujno potrebuje izvedbeni prostorski akt
oziroma lokacijski načrt. S predlagano spremembo se dopušča, da se pred izdelavo
kompleksnega prostorskega akta, ki bo uredil celotno območje, investitorju omogoči gradnjo
in predvidno rekonstrukcijo.
Pripomb na predlog sprememb za družbo Primorje ni bilo. Župan je dal na glasovanje
Sklep: Sprejme se predlog - I. obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja. Sklep je bil soglasno
sprejet.
Ga. Zevnik je v zvezi s predlogom družbe Cegram povedala, da gre v tem primeru za dve
območji urejanja na vzhodni in na zahodni strani regionalne ceste v Podbrezjah. Dejavnost
podjetja se je začela izvajati na zahodni strani ceste, pred leti pa je investitor na vzhodni strani
zgradil plato za deponijo izdelkov z nadstrešnico. Plato je zgrajeno na stavbnem zemljišču
vendar brez ustreznih dovoljenj. Prostorsko ureditveni pogoji za Dobrave na tem območju
predvidevajo le stanovanjsko kmetijske objekte, ne pa tudi merila in pogoje za proizvodne in
skladiščne objekte. S spremembo je urejen tudi dostop do platoja.
Pripomb na predlog sprememb za družbo Cegram ni bilo. Župan je dal na glasovanje Sklep:
Sprejme se predlog – I. obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave. Sklep je bil soglasno sprejet.
V zvezi s spremembo za naselje Podtabor in za legalizacijo novozgrajenega objekta
avtokleparske delavnice je ga. Zevnikova povedala, da je investitor s strani upravne enote
pridobil gradbeno in uporabno dovoljenje za stari objekt avtokleparske delavnice, zgradil je
novega in ko ga je želel legalizirati je bilo ugotovljeno, da PUP ne dovoljuje tovrstnih
posegov na tem območju. S predlagano spremembo bi se omogočila legalizacija
novozgrajenega objekta.
Pripomb na predlog spremembe za Avtokleparstvo Robert Markič s.p. ni bilo. Župan je dal
na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog - I. obravnava Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave. Sklep je bil soglasno
sprejet.
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A.d.5. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z
delitvijo premoženja javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o statusnih
spremembah javnega zavoda Gorenjske lekarne
Župan je povedal, da se je o dogovoru glede delitve premoženja in o statusnih spremembah v
preteklosti že razpravljalo. Podane so bile različne pripombe in nekatere so v predlogu tudi
upoštevane.
Razprave ni bilo. Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Dogovor o ureditvi medsebojnih
premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Javnega zavoda
Gorenjske lekarne in Odlok o statusnih spremembah javnega zavoda Gorenjske
lekarne. Sklep je bila soglasno sprejet.
A.d.6. Predlog kandidatov za sodnike porotnike iz območja občine Naklo na Okrožnem
sodišču v Kranju
Župan je predal besedo ge. Umnik. Ga. Umnikova je povedala, da je bil poziv za predlog
kandidatov porotnikov objavljen v Uradnem listu in poslan tudi od predsednice Okrožnega
sodišča v Kranju. Občina Naklo mora predlagati 7 kandidatov porotnikov od katerih naj bi bil
eden sodnik porotnik za mladoletnike. Poziv je bil poslan tudi društvom iz območja občine
Naklo. Dobili smo predloge za kandidate porotnike, ki so navedeni v gradivu. V
nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Za sodnike porotnike z območja občine Naklo se
predlagajo:
• Stanislav Mihelič, Podbrezje 28, Naklo
• Leopold Jeruc, Sp. Duplje 2, Duplje
• Janez Bartol, Ul. Bratov Praprotnik 20, Naklo
• Ronka Kozjek, Podbrezje 88, Naklo
• Stanislava Malovrh, Sp. Duplje 27, Duplje
• Janez Pivk, Cegelnica 30, Naklo
• Ljuba Celar, Strahinj 82 a, Naklo
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Predlog imenovanja sveta Zavetišča za zapuščene živali
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da smo svet zavetišča v
preteklosti že potrjevali, sedaj pa je prišlo do nekaterih zamenjav in zato se danes predlaga v
sprejem novi svet. Zavetišče deluje za področje vseh v gradivu navedenih občin, interese naše
občine in ostalih občin na območju upravne enote Kranj zastopa ga. Barbara Čirič iz Mestne
občine Kranj.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep:
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se strinja s predlogom za
imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v Svet zavetišča za zapuščene živali,
zato predlaga Občinskemu svetu občine Naklo, da z javnim glasovanjem potrdi
spremenjeno listo kandidatov Sveta zavetišča za območje vključenih 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.
 Alojz Sterle, Hlebce 7 a, 4248 Lesce, kot predstavnik občin na območju upravne
enote Radovljica.
 Brane Kvasnik, Komunalni redar Občine Tržič, kot predstavnik občin na
območju upravne enote Tržič.
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 Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali.
 Irena Vidic, predstavnica Kinološkega društva Jesenice.
 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS.
2. Mandat Sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Odstop člana občinskega sveta g. Janeza Pivka
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da je g. Pivk 20.10.2005
podal notarsko overjeno izjavo s katero iz osebnih razlogov odstopa z mesta občinskega
svetnika. Po statutu svetniku preneha mandat takrat, ko občinski svet ugotovi, da so nastali
razlogi za prenehanje mandata. Svetnik ima možnost, da v osmih dneh vloži tožbo na upravno
sodišče zoper ugotovitev občinskega sveta o prenehanju mandata. Po preteku tega roka začne
teči postopek za nadomestitev člana občinskega sveta. Sestati se mora Občinska volilna
komisija, ki mora ugotoviti kateri kandidat je naslednji na listi. Novega kandidata se o tem
obvesti in on mora v osmih dneh dati izjavo, da sprejme mesto svetnika. Novega člana sveta
potrdi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter nato tudi občinski svet.
G. Poličar je izpostavil možnost pritožbe g. Pivka na današnje morebitno sprejetje
ugotovitvenega sklepa občinskega sveta o prenehanju mandata. Glede na to, da je odstopil iz
osebnih razlogov, bi se lahko tudi izjasnil glede izrabe možnosti pritožbe in s tem postopek
skrajšal za osem dni.
V nadaljevanju je župan predlagal v sprejem ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
člana občinskega sveta: Občinski svet Občine Naklo ugotavlja, da v skladu z odstopno
izjavo preneha mandat g. Janezu Pivku, članu Občinskega sveta Občine Naklo. Sklep je
bil soglasno sprejet.
G. Janez Pivk je na seji javno izjavil, da ne bo vložil tožbe na upravno sodišče.
A.d.9. Osnutek Proračuna Občine Naklo za leto 2006
Župan je povedal, da je proračun za leto 2006 manjši od letošnjega in znaša 823 mio tolarjev,
skupaj s predvidenim presežkom 71 mio sit pa znaša 897 mio tolarjev. Celotni prihodki so
povečani za stopnjo predvidene inflacije 2,3 % . Pri pregledu odhodkov je župan povedal, da
so vsi odhodki s področja uprave ostali na letošnji ravni, ravno tako tudi področje obrambe.
Področje gospodarskih dejavnosti je v primerjavi z letošnjim proračunom zmanjšano zaradi
letošnje velike investicije cesta Polica-Okroglo. Pločnik v Podbrezjah se verjetno ne bo gradil
v letu 2006 saj je problem z zemljiščem v lasti družine Pavlin. Na področju kulturnih
spomenikov se bodo pri Vogvarjevi hiši zgradile sanitarije, v Sp. Dupljah se bo prestavila
kapelica. Na področju zbiranja in ravnanja z odpadki se nam obeta selitev sedanje deponije na
območje Dinosove novogradnje, kjer bomo pridobili približno 800 m². Na področju
kanalizacije je največja prioriteta kanalizacija Strahinj za gradnjo katere je podpisana tudi že
pogodba z izvajalcem. V postavki Nakup zemljišč je v prvi vrsti predviden strošek za
dokončno plačilo že kupljenega zemljišča za gradnjo novega vrtca, odkup dveh hiš v Dupljah
zaradi širitve ceste, nakup zemljišča za nogometno igrišče in drugo. Na področju športa se
planira sofinanciranje opreme za športno dvorano pri Srednji biotehniški šoli v Strahinju.
Darilo ob rojstvu otroka smo povišali na 50.000 sit bruto. V zvezi s postavko Dom starejših
občanov je župan povedal, da je bilo prvotno planirano 150 mio, sedaj je predvideno 100 mio
tolarjev.
G. Celar je predlagal investicijski transfer za OŠ Naklo za izgradnjo prezračevanja v
telovadnici. G. Goričan je pojasnil, da je ta problem bil obravnavan na svetu šole in mnenje
ravnatelja je, da so druge izboljšave in investicije bolj potrebne od tega.
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G. Poličar je izpostavil postavke Občinski svet-splošni material in storitve, Mednarodno
sodelovanje-transfer in Članarina Združenju občin Slovenije. Opozoril je tudi na asfaltiranje
Cvetlične ulice, ki je v predlogu proračuna ni. Zanimalo ga je tudi po kakšnem ključu je prišlo
do izračuna višine našega prispevka za izgradnjo ambulante za nujno medicinsko pomoč v
Kranju. Župan je odgovoril, da je bilo merilo za izračun izključno le število prebivalcev in
moralna dolžnost občine je, da sofinancira dežurno ambulanto, saj jo bodo uporabljali tudi
naši občani.
G. Jeglič je opozoril, da se je v začetku mandata planirala izgradnja pločnika v Dupljah, do
sedaj se ni izgradil in tudi v proračunu za prihodnje leto ga ni. Župan je predlagal, da se
postavka za pločnik odpre in se glede na razpoložljiva sredstva tudi zgradi.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Odpre se postavka Pločnik Duplje v višini 2 mio sit,
za ta znesek se zmanjša postavka Nakup zemljišč. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Krumpestar je opozoril na ureditev ceste na ulici Pivka o kateri se tudi govori že dalj časa.
G. Fic je pojasnil, da je ta ulica podobno kot ostale ulice v Naklem, v prvi fazi potrebna
obnove vodovoda in nato asfaltiranja. G. Krumpestar je predlagal, da se odpre postavka za
ulico Pivka.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Odpre se postavka Vodovod Pivka v višini 2 mio sit,
za ta znesek se zmanjša postavka Nakup zemljišč. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Krumpestar je opozoril na bistveno manjši obseg proračuna za leto 2006 kot je bil v letu
2005. Zanima ga perspektiva občine.
Župan je pojasnil, da je realni obseg proračuna okrog 600 mio sit. To da je bil letošnji in tudi
lanski proračun čez 1 mrd tolarjev pa je le posledica prodaje občinskih zemljišč in pridobitve
evropskih sredstev v letošnjem letu.
G. Krumpestar je izpostavil tudi problem vzdrževanja novo zgrajenih objektov, cest in
pločnikov, katere občina tako smelo gradi in skrbi ga, da dolgoročno ne bi občina zašla v
proračunski minus.
Župan je odgovoril, da do primanjkljaja skoraj ne more priti, seveda pa se stroški za
vzdrževanje povečujejo, s tem pa se sredstva za investicije zmanjšujejo. Po drugi strani pa
večji prihodek predstavljajo tudi gradnje podjetij saj iz tega naslova dobimo večje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
proračunu Občine Naklo za leto 2006 z zgoraj sprejetimi popravki. Sklep je bil soglasno
sprejet.
A.d.10 . Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Goričan je svetnikom predstavil prošnjo Davidović Ljiljane, Cegelnica 25 a, Naklo o
obročnem plačilu komunalnega prispevka. G. Goričan je pojasnil, da mora biti komunalni
prispevek v celoti plačan pred izdajo gradbenega dovoljenja. Tako je zakonsko urejeno in
predlaga, da se prošnji ne ugodi. Župan je predlagal Sklep: Prošnji Davidović Ljiljane,
Cegelnica 25 a, Naklo za obročno odplačevanje komunalnega prispevka v višini 665.080
sit se ne more ugoditi. Sklep je bil z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM glasom sprejet.
Župan je poročal:
• o krožišču Pivka, ki je bil prvotno planiran v državnem proračunu za leto 2005 in
2006, projekti so bili narejeni, v proračunu za leto 2006 pa so ga črtali in planirali za
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•
•
•

leto 2007 in 2008. Z g. Megličem sta bila na razgovoru pri g. Žavrlanu na DRSC-ju in
rezultat razgovora je bil, da je krožišče ponovno uvrščeno v proračun za leto 2006,
krožišče je v celoti dolžna graditi Družba za državne ceste, ravno tako pa tudi krak
proti Naklem v dolžini 170 m,
o obisku Ministra za lokalne zadeve g. Žagarja, ogledal si je gradnjo Srednje
biotehniške šole v Strahinju, kjer nastaja nov center za ohranjanje in razvoj podeželja;
o obisku ministrice za kmetijstvo ge. Lukačičeve ob priliki obiska vlade na
Gorenjskem;
o obisku šolskega ministra g. Zvera, ki si je ogledal našo osnovno šolo in gradnjo
biotehniške šole v Strahinju, dogovorjen je bil tudi datum otvoritve nove šole in sicer
na četrtek 23.02.2006.

G. Goričan je poročal o svetu Osnovne šole Naklo, kateremu mandat se tudi izteka in
potrebno je imenovati nove člane s strani ustanovitelja, ker so dosedanji člani sveta
ustanovitelja zastopali že dva mandata in se jim mandat ne more podaljšati.
Predlagani so bili g. Krumpestar Aleš, ga. Branka Uranič in ga. Jana Mihelič. Župan je dal
na glasovanje Sklep: V svet zavoda Osnovna šola Naklo se kot predstavnike
ustanovitelja imenujejo Aleš Krumpestar, Zg. Duplje 103, Duplje, Branka Uranič,
Pokopališka pot 16, Naklo in Jana Mihelič, Strahinj 1, Naklo. Sklep je bil soglasno
sprejet.

Pobude:
• g. Babič je opozoril na številne nesreče na cesti Naklo – Bistrica, po njegovem bi bilo
smiselno postaviti dodatna opozorila, opozoril je tudi na makadamsko cesto do
Ribiške koče, kjer je pri enem od stebrov zelo nevarno in potrebno bi bilo postaviti
zaščito;
• g. Rehberger je postavil vprašanje v zvezi z družino Grašič v Gobovcih in njihovo
črno gradnjo. Župan je odgovoril, da je bil o tej gradnji obveščen inšpektor, družina se
zanima za odkup zemljišča, vendar občina bo vztrajala, da se objekt odstrani.
V nadaljevanju je župan poročal tudi o problematiki odkupa zemljišča predvidenega za
nogometno igrišče. Pred časom smo na svetu že izglasovali sklep o razlastitvi. Potekala so
pogajanja, vendar do dogovora ni prišlo. S strani njihovega odvetnika je prišla ponudba za
sporazumen odkup. Narejene so bile tudi cenitve in naša cenitev znaša 40 EUR/m². Njihov
predlog je, da se odkupi celotno zemljišče za rekreacijo kar pomeni 2,3 ha po ceni 110
EUR/m², kar pomeni cca 600 milijonov tolarjev. Občina bo intenzivno iskala novo lokacijo v
dogovoru s kmetijskim ministrstvom, sedaj predvideno zemljišče pa bi spremenili nazaj v
kmetijsko rabo.
G. Celar je v nadaljevanju izpostavil pobudo predstavljeno na Odboru za komunalo in
infrastrukturo in sicer o pripravi spremembe odloka o spominskem parku Udin boršt. Župan je
dodal, da bi to problematiko morale reševati vse tri občine, sigurno pa je potrebno pripraviti
predlog sprememb. G. Goričan je dodal, da na področju Regionalne razvojne agencije poteka
projekt revitalizacije spominskega parka v okviru katerega je bila s strani občine Naklo dana
pobuda za prevetritev meje spominskega parka. S tem se strinja tudi zavod za varovanje
naravne dediščine. Ločeno od tega projekta pa bi morale dati predlog za spremembo meje tudi
same občine.
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G. Celar je opozoril na jašek na cesti proti Strahinju in na sezonsko čiščenje jaškov. G. Fic je
povedal, da sta čiščenje in tudi sanacija že naročena.
G. Mohorič je opozoril na zloglasni plato pri železniški postaji. G. Fic je povedal, da smo CP
Kranj že pred dvema mesecema poslali zahtevo za postavitev ograje, CP Kranj pa je tudi že
poslalo vlogo na direkcijo za dovoljenje za postavitev te ograje.

Seja je bila zaključena ob 19. 50 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
Župan Janez Štular
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