OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
26. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, 27. 09. 2006, ob 17. 00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI: svetniki – Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Viktor Poličar,
Branka Uranič, Peter Celar, Franci Jeglič, Andrej Vreg, Sandi Pavlin, Albin Rehberger, Franc
Pavlin, Marjan Babič, Silvo Golob, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular – župan; Drago
Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Nika Zdjelar – občinska uprava; Vida Bolha, Judita
Strmčnik – Prometni inštitut Ljubljana; za zapisnik – Jana Mihelič
ODSOTNI: Dušan Dermota – neopravičeno
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Realizacija sklepov 25. redne seje in 4. izredne seje
Potrditev zapisnika 25. redne seje in 4. izredne seje
Investicijski program za Dom starejših občanov Naklo (gradivo poslano naknadno)
Odlok o programu opremljanja za lokacijski načrt Podtabor – predlog
(gradivo iz 25.seje - na osnutek ni bilo pripomb)
6. Pogodba o sofinanciranju izgradnje in obratovanja medobčinskega centra za ravnanje
z odpadki
7. Sklep o uporabi bilančnega dobička družbe Komunala Kranj
8. Poročilo o polletni realizaciji Proračuna Občine Naklo za leto 2006
9. 1. Rebalans Proračuna Občine Naklo za leto 2006
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je ugotovil sklepčnost ter pozdravil vse svetnike in predstavnici Prometnega inštituta iz
Ljubljane. V zvezi z dnevnim redom je predlagal, da se doda nova 10. točka Tehnični
popravek grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, sedanja
10. točka tako postane 11. točka dnevnega reda. Župan je dal na glasovanje dnevni red z
zgoraj predlaganim popravkom. Razširjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.2. Realizacija sklepov 25. redne seje in 4. izredne seje
V zvezi z zapisnikom 25. redne seje je župan povedal, da so bili sklepi v celoti izvršeni, razen
začetka postopka za izvedbo občinskega lokacijskega načrta Grogove ulice. Trenutno se
dokončujejo dela na obrtni coni in lokacijski načrt za vrtec nato pa bo prišla na vrsto Grogova
ulica. Zemlja v Dupljah za namen pokopališča je kupljena in za 1800 m² bomo plačali 31 mio
tolarjev.
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V zvezi s 4. izredno sejo glede delovanja TIC-a je g. Mohorič povedal, da bo Integral nekaj
opreme v pisarnizamenjal in dopolnil in računa se, da bo sredi oktobra TIC Naklo zaživel.
A.d.3. Potrditev zapisnika 25. redne seje in 4. izredne seje
Pripomb na zapisnik 25. redne seje ni bilo in župan ga je dal na glasovanje. Zapisnik 25.
redne seje je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v potrditev tudi zapisnik 4. izredne seje. Zapisnik 4. izredne seje je bil
soglasno sprejet.

A.d.4.Investicijski program za Dom starejših občanov Naklo
Župan je predal besedo ge. Bolha iz Prometnega inštituta Ljubljana. Ga. Bolha je v uvodu
pozdravila vse svetnike in povedala, da je novo to, da se bo dom gradil v dveh etapah,
zmogljivost ostaja enaka torej 46 ležišč, s tem, da bo 10 mest namenjenih dnevnemu varstvu.
Prva etapa se naj bi začela graditi v naslednjem mesecu, končala naj bi se do konca leta 2007.
V tej etapi naj bi se gradila bivalna enota za 26 oskrbovancev z vsemi spremljajočimi prostori.
Druga etapa naj bi se začela graditi v letu 2008 in v tem letu naj bi bila tudi dograjena.
Investicijska vrednost tega projekta je po cenah avgust 2006 ocenjena na 746 mio sit, po
tekočih cenah pa na 759 mio sit. V odnosu na dokument identifikacije je za 200 mio sit nižja
to pa zaradi davka na dodano vrednost, ker je stopnja pri stanovanjski gradnji 8,5. Za prvo
etapo bi bilo potrebno 624 mio za drugo pa 135 mio sit. Kot vir financiranja so predvidena
lastna sredstva občine in morebitna kreditna sredstva. V začetku je bilo predvideno, da bi
projekt lahko kandidiral za pridobitev sredstev EU. Projekt danes še nima formalne podlage,
da bi lahko kandidiral za ta sredstva. Na Domu upokojencev Kranj je, da čim preje dobi
dovoljenje za širitev dejavnosti. Med Domom upokojencev in Občino Naklo je bilo podpisano
pismo o nameri za širitev dejavnosti na območju naše občine. Za kandidiranje na sredstva EU
bi moral biti že dorečen obseg dejavnosti in osnovna cena oskrbnega dne. Projekt podpira tudi
Ministrstvo za delo, saj je Upravna enota Kranj slabše pokrita s prostori za institucionalno
varstvo starejših občanov. Primanjkuje okrog 172 mest in ministrstvo podpira tako širitev v
Naklem kot tudi v Cerkljah. V projektu je poskus izračuna cene oskrbnega ob predpostavki,
da se bo v Naklem izvajal enak obseg dejavnosti kot na Vranskem, kjer je dokaj primerljiv
dom. Tako izračunana cena znaša 4.950 sit. Dom upokojencev bo moral pripraviti svoj
predlog cene, ki ga potrdi občinski svet, nato pa se pošlje še v potrditev na Ministrstvo za
delo.
Župan je dodal, da v Naklem želimo, da je oskrbna cena takšna kot je v javnih zavodih in ne
profitna. S tem namenom smo tudi šli v gradnjo tega doma, saj smo želeli našim občanom za
solidno ceno priskrbeti solidno nastanitev na stara leta. Ponujena vrednost s strani izvajalca je
509 mio sit. Na razpis se je prijavilo le podjetje Gradbinec in podpis pogodbe bo po sprejemu
tega investicijskega programa.
G. Mohorič je vprašal, če je znana kakšna primerljiva cena.
Ga. Bolha je pojasnila, da je v domu na Vranskem potrjena cena 4032 sit na dan, v Kranju je
cena 3.900, ker je dom starejši.
G. Koselj je postavil vprašanje v zvezi z gradnjo varovanih stanovanj saj se kaže
povpraševanje po njih, zemljišče pa je tudi še na razpolago.
G. Meglič je pojasnil, da je mansardni del še prost in možna je nadgradnja tega doma, vendar
trenutno glede na sredstva to ni aktualno.
G. Krumpestar je postavil vprašanje glede odplačevanja omenjenega kredita.
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Župan je pojasnil, da kredit verjetno ne bo potreben saj naj bi se z Gradbincem dogovorili za
odlog plačila v leto 2008.
G. Celar je vprašal, če ima Dom upokojencev Kranj že pridobljeno koncesijo za dom v
Naklem.
Župan je povedal, da formalnega dovoljenja še nima, s strani ministrstva pa je bilo poslano
pisno navodilo, da naj se s projektom nadaljuje.
G. Krumpestar je postavil vprašanje zakaj se pogovarjamo samo s kranjskim domom. Župan
je povedal, da naša občina spada pod okrilje tega doma, oni so zainteresirani za širitev
dejavnosti, na potezi je ministrstvo.
G. Celar je dodal, da je glede na to, da je cena za pomoč na domu višja kot v Kranju se lahko
pričakuje, da bo tudi cena oskrbnine v domu višja.
Župan je dodal, da mora biti cena znotraj doma enotna.
G. Poličar je povedal, da se mora s kranjskim domom čim prej skleniti pogodba, da bomo v
prihodnjem letu lahko kandidirali za sredstva, če bomo šli v gradnjo druge etape.
G. Pavlin Franc je vprašal kakšen odstotek evropskih sredstev je teoretično možno
pričakovati.
Ga. Bolha je pojasnila, da je možno kandidirati do višine 85 % upravičenih stroškov.
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se
investicijski program Dom starejših občanov Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Odlok o programu opremljanja za lokacijski načrt Podtabor – predlog
G. Goričan je povedal, da pripomb na osnutek predlaganega odloka ni bilo in tako je predlog
enak osnutku.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o programu opremljanja
za lokacijski načrt Podtabor. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Pogodba o sofinanciranju izgradnje in obratovanja medobčinskega centra za
ravnanje z odpadki
Župan je pojasnil, da je bila ta pogodba že nekajkrat spremenjena in je sedaj med občinami
usklajena.Deponija Kovor je sedaj predlagana kot regijski center. Podpisano je pismo o
nameri, ki nas zavezuje, da bomo pogodbo kot osnutek v septembru obravnavali na svetu. V
pogodbi je novo to, da se pridobljena evropska sredstva razdelijo na vse občine podpisnice po
kriteriju število prebivalcev. Center za ravnanje z odpadki bo le v Kovorju, odpadki pa se
bodo odlagali tudi na Mežakli. Stroški sanacije sedanjega odlagališča, nakupa zemljišča in
izgradnje ceste do deponije bremenijo občino Tržič. Center se ne bo financiral iz proračuna
pač pa iz zbrane okoljske takse.
G. Celar je postavil vprašanje kako je sedaj z deponijo v Tenetišah in njeno širitvijo. Župan je
odgovoril, da se je širitev ustavila. Tam se je sedaj vzpostavila deponija salonitk. Predvideva
se tudi, da zapiranje deponije Tenetiše ne bo povezano z večjimi stroški.
G. Celar je dodal, da naj se poleg predlaganih dveh sklepov doda še tretjega z namenom, da se
končna pogodba pred podpisom še enkrat predloži občinskemu svetu.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje naslednje tri sklepe:
1. Občinski svet potrdi pristop občine Naklo k skupnemu reševanju ravnanja z
odpadki z izgradnjo in obratovanjem medobčinskega centra za ravnanje z
odpadki na lokaciji v Kovorju.
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2. Občinski svet potrjuje vsebino osnutka Pogodbe o sofinanciranju izgradnje in
obratovanja medobčinskega centra za ravnanje z odpadki. Za vsa nadaljnja
pogajanja in spremembe Pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja
medobčinskega centra za ravnanje z odpadki ter podpise aneksov se pooblasti
župana občine Naklo.
3. Predlog Pogodbe o sofinanciranju izgradnje in obratovanja medobčinskega
centra za ravnanje z odpadki župan pred podpisom predstavi občinskemu svetu.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.

A.d.7. Sklep o uporabi bilančnega dobička družbe Komunala Kranj
G. Goričan je pojasnil, da je skupščina Komunale Kranj sprejela sklep o razdelitvi bilančnega
dobička med svoje družbenike. Občini Naklo tako pripada 1.616.738,68 sit. Komunala Kranj
nam predlaga, da se dobiček nameni za rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj.
G. Celar je dodal, da se ne zdi logično, da investiraš iz dobička na katerega si moral plačati
davek državi. Investira naj se iz amortizacije ali drugih sredstev, ne pa da se prikazuje
dobiček.
G. Meglič je dodal, da je smiselno vse kanalizacijske vode prenesti v upravljanje na
Komunalo in potem ne bo izkazan dobiček pač pa primanjkljaj.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Bilančni dobiček iz leta 2005 se
nameni za rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj v višini 1.616.738,68 sit.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Poročilo o polletni realizaciji Proračuna Občine Naklo za leto 2006
Ga. Roblek je povedala, da se je pri pripravi predloga proračuna za leto 2006 presežek ocenil
drugače kot je potem dejansko bil. Nekatere investicije, katerih plačila so bila prenesena iz
lanskega v letošnje leto niso bile upoštevane pri pripravi predloga. Iz naštetega sledi, da je
bilo kar nekaj prerazporeditev, ki so tudi priložene in prikazane. Zaradi pomanjkanja likvidnih
sredstev smo najeli likvidnostni kredit v višini 80 mio sit, ki ga moramo vrniti do konca leta.
V nasprotnem primeru, bi morali od ministrstva pridobiti soglasje za najetje dolgoročnega
kredita.
G. Koselj je vprašal, če župan lahko najame kredit brez soglasja občinskega sveta.
Ga. Roblekova je pojasnila, da likvidnostni kredit lahko, saj bo v tem proračunskem letu tudi
vrnjen.
G. Pavlin je imel vprašanje v zvezi z veliko razliko med planiranim in dejanskim presežkom
prihodkov v letu 2005.
Ga Roblek je odgovorila, da je razlog za razliko že v letu 2005 planirani komunalni prispevek
od podjetja Dinos, ki pa bo realiziran šele v tem letu.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se informacija o polletni
realizaciji proračuna Občine Naklo za leto 2006. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. 1. Rebalans Proračuna Občine Naklo za leto 2006
Župan je pojasnil, da so se povečali tako prihodki kot tudi odhodki. Največ sprememb je bilo
pri postavki nakup zemljišč. Naknadno je župan predlagal, da se proračunska rezerva poveča
za 300.000 sit namenjenih za Društvo upokojencev Naklo za vzdrževanje njihovega doma in
za enak znesek se zmanjša postavka Nakup Zemljišč. Predlagal je tudi razdelitev postavke
Vodovod Strahinj v višini 26,4 mio sit na Vodovod Strahinj 21 mio sit in na Vodohran
Strahinj 5,4 mio sit.
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G. Poličar je vprašal kako je z dotacijo Društvu invalidov Kranj. Župan je odgovoril, da se
humanitarnim društvom zaradi likvidnostnih težav letos še niso nakazovale dotacije.
Razprave ni bilo in župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 1. rebalans proračuna
Občine Naklo za leto 2006. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Tehnični popravek grafičnega dela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave
G. Meglič je pojasnil, da gre v tem primeru za spremembo grafičnega dela Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave. Gre za odsek v Dupljah, kjer je bil v preteklosti
visokonapetostni daljnovod. Ta daljnovod se je pred 15 leti spremenil v kabel in umaknil v
breg, v prostorskih planih pa je še vedno zarisan kot daljnovod. Zaradi neskladnosti
dejanskega stanja in prostorskih aktov je potrebno sprejeti ugotovitveni sklep, da je ta
daljnovod prestavljen v kabel.
Župan je dal na glasovanje Sklep o tehničnem popravku grafičnega dela Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave:
V grafičnem delu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave (Ur.l. RS, št.
74/94 in UVG, št. 5/97, 23/98, 11/02, 37/02, 23/04, (30/04-popr.), 34/05) se prikaz
razmejitev ter meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu
na karti Kranj 7 v merilu 1:5000 spremeni tako, da se prikaz trase elektrovoda v
vzhodnem delu naselij Spodnje in Zgornje Duplje uskladi s traso, ki je prikazana v
kartografski dokumentaciji Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in
družbenega plana za območje občine Naklo (UVG, št. 23/04) oziroma s potekom trase v
naravi. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal :
• o predlogu župnije Naklo, da se število članov upravljavskega odbora Doma J. Filipiča
poveča s 4 na 6 članov in v zvezi s tem Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga dva sklepa:
1. Število članov upravljavskega odbora Doma J. Filipiča se poveča iz 4 na 6
članov.
2. Za tretjega člana upravljavskega odbora Doma J. Filipiča se s strani
Občine Naklo imenuje Meri Lavrič.
Župan je dal predlagana sklepa na glasovanje in bila sta soglasno sprejeta.
G. Meglič je dodal, da naj se v zvezi s številom članov upravljavskega odbora
popravi tudi pogodba.
• o začetku gradnje krožišča na Polici; g. Fic je povedal, da je bil začetek gradnje
prvotno planiran za december, sedaj pa nas je izvajalec podjetje CP Kranj obvestilo,
da se gradnja prične v mesecu oktobru. Prva faza gradnje se bo izvajala na levem pasu
v smeri proti Kranju. Predvideni rok za zaključek del je maj 2007.
• o stanju cest na Cegelnici – g. Fic je pojasnil, da je Domplan oziroma njihov
podizvajalec VGP Kranj zaključil dela na plinovodu zadnje dni v mesecu avgustu. V
juliju mesecu smo mi že izbrali izvajalca za sanacijo cest. To je CP Kranj, in deset dni
po odhodu plinarjev je CP Kranj začel s sanacijo cest na Cegelnici. V naslednjem
tednu bo najbolj udarni del na Cegelnici že asfaltiran do končne faze, v nadaljevanju
bodo pokrpane še ostale ulice in spomladi bomo preplastili Cegelnico v celoti.
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•

•
•

Župan je glede deviacije spodnje ceste povedal, da se pritiska na Dars, ki je za izvedbo
teh del zavezan s pogodbo in tudi to je razlog, da se spodnja cesta ne bo dokončno
uredila že letos.
G. Mohorič je dodal, da si je ceste na Cegelnici ogledal, in izvajalec bi dejansko moral
sprosti krpati te udarne jame, ker so zares nevarne. Župan je odgovoril, da v soglasju,
ki ga izdamo za prekop ceste točno piše kako je cesto potrebno sanirati. Tako kot je
razloženo tudi v glasilu Naklanec naj se vsi oškodovanci za povrnitev škode obrnejo
na izvajalca Domplan Kranj.
G. Pavlin je povedal, da so se dela dejansko začela novembra 2005, potem je zapadel
sneg in dela so se ustavila do meseca marca 2006. Pripombe so na izvajalce
plinovodnega omrežja, ker ob prekopu cest te prekope niso vzdrževali. Od 15. avgusta
te prekope ni nihče več vzdrževal. Obseg del na Cegelnici pa je bil tudi velik saj se je
menjala vodovodna napeljava, napeljal se je plin, položila se je kabelska televizija in
tudi javna razsvetljava ter meteorna kanalizacija. G. Pavlin je dodal, da je ob prejemu
pisma od krajanov Cegelnice šel na občino in tam o tem pismu niso vedeli nič, saj
pismo na občino ni prišlo. Stvari se sedaj lepo razvijajo in v štirinajstih dneh bodo vsi
prekopi sanirani.
G. Krumpestar je dodal, da je krajane Cegelnice potrebno o planu sanacije cest
obvestiti, saj bo potem tudi slabe volje manj.
G. Golob je opozoril na odstranitev zapuščenega avtomobila pri Domu J. Filipiča,
vendar župan je odgovoril da zemljišče, kjer avto stoji ni v občinski lasti. G. Golob je
še opozoril na podrti prometni znak pri Trnovcu in na odstranjeno ogledalo pri novi
gostilni Marinšek.
G. Mohorič je opozoril na količke, ki naj bi se postavili na pločniku pred trgovino
Resman.
G. Celar je opozoril na parkiranje na pločniku pred picerijo Bolero. Za zaščito
pločnika so bila postavljena cvetlična korita in očitno jih nekdo prestavlja.

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič
Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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