Številka: 032-0003/2008-04
Datum: 24.01.2008

Z A P I S N I K
11. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, dne 22. 01. 2008, ob 18.00
uri v sejni sobi občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Zdravko Cankar,
Marko Mravlja, Ana Žontar, Albin Golba, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin
Rehberger, Ana Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan;
ŽUPAN: Janez Štular;
OSTALI PRISOTNI: Ivan Hočevar, Marija Pivk Oman – Komunala Kranj; Gabrijela Rizner
– Domplan Kranj
OBČINSKA UPRAVA: Bojana Umnik, Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Jana
Mihelič;
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas
Dnevni red:
1. Realizacija sklepov 10. redne seje
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Sklep o višini postavk tarifnega sistema ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Naklo (gradivo pri 10. seji /13.12.07)
4. Proračun Občine Naklo za leto 2008 in 2009 – predlog
5. Poročilo komisije o prodaji enot v Domu starejših občanov Naklo
6. Imenovanje odbora za določitev upravljavca Doma starejših občanov Naklo
7. Imenovanje člana sveta šole Biotehniški center Naklo
8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za
Dobrave ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kranja – skrajšani postopek
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
V uvodu je župan pozdravil vse svetnike in svetnice, novinarje, člane občinske uprave ter
povabljene predstavnike Komunale Kranj. Župan je ugotovil sklepčnost in predlagal v
potrditev predloženi dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.1. Realizacija sklepov 10. redne seje
Župan je v zvezi z realizacijo sklepov 10. seje povedal, da so bili vsi realizirani, razen
svetniške pobude v zvezi z označbo ceste pred cerkvijo v Podbrezjah.
A.d.2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
V zvezi z zapisnikom je g. Golba vprašal župana kako komentira ponovno poslan dopis s
strani Združenja SavaG v zvezi s prodajo zemljišč v Gobovcah. Župan je odgovoril, da se bo
prodaja izvršila v skladu z zakonom in po ceni po kateri bo možno prodati.
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Ostalih pripomb ni bilo in župan je predlagal potrditev zapisnika. Zapisnik 10. redne seje je
bil soglasno sprejet.
A.d.3. Sklep o višini postavk tarifnega sistema ravnanja s komunalnimi odpadki v občini
Naklo (gradivo pri 10. seji /13.12.07)
Župan je v kratkem predstavil trenutno problematiko odvoza smeti. Zaradi zaprtja Tenetiš se
je vozilo v Kovor in sedaj na Mežaklo, kar pa dnevno povzroča dodatne stroške, ki bodo
direktno posegli v občinski proračun. Župan je zato mnenja, da naj se današnji predlog potrdi.
G. Hočevar – direktor Komunale Kranj je povedal, da je danes na podlagi že sprejetega
Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v sprejem ponovno predlagan
Sklep o višini tarifnih postavk, ki pa v ničemer ni povezan s trenutnim problemom odlaganja
smeti. Po novem tarifnem sistemu se cena zbiranja in odvoza poveča za 7 %. Z novim
pravilnikom se prvič na isti imenovalec postavlja vse uporabnike. Količino smeti se veže na
povzročitelja, beležilo se bo število odvozov in velikost posode. Z izgradnjo novega
sodobnega zbirnega centra in s povečanjem števila ekoloških otokov se bo količina odloženih
odpadkov še zmanjšala. Svet ustanoviteljev je sklenil, da bo Komunala Kranj pripravila
sanacijski načrt, saj se ne sme dovoliti, da bi strošek odlaganja odpadkov, ki nastaja zaradi
nastale situacije ogrozil izvajanje ostalih dejavnosti, ki jih izvaja Komunala.
G. Krumpestar je prosil za obrazložitev saj 4-članska družina z 240 l zabojnikom v Naklem
je do sedaj plačevala 5,25 € po novem je to 8,13 €, v Dupljah je bila cena sedaj 3,90 sedaj
predlog 8,13. Iz povedanega sledi, da gre za kar 55 % oziroma 110 % podražitev.
Ga. Pivk je povedala, da v primeru, da 4-članska družina uporablja 120 l zabojnik znaša
mesečni strošek za gospodinjstvo 6,23 €.
G. Hočevar je dodal, da se želi stimulirati ločeno zbiranje odpadkov in potem je možno
uporabljati manjše zabojnike. Ločeni so stroški zbiranja in deponiranja in stroški deponiranja
so vezani na velikost posode in na število odvozov. Do sedaj je gospodinjstvo z enim članom
plačalo enako kot 4-članska, sedaj se bo plačevalo glede na dejansko število članov
gospodinjstva.
G. Koselj je opozoril, da je ljudi o tem potrebno obvestiti.
G. Hočevar je pojasnil, da je za to še čas. V primeru, da se sklep danes sprejme se v paketu
pošlje na Ministrstvo za okolje in prostor in se pridobi predhodno soglasje, naslednji naslov je
Ministrstvo za gospodarstvo in nato vlada, tako, da ni za pričakovati, da bi bilo to prej kot v
treh mesecih.
G. Babič je povedal, da je iz podatkov razvidno, da gre ob enakih predpostavkah dejansko za
55 % podražitev, hkrati ga je zanimalo kako bo Komunala Kranj poleg podražitev
optimizirala svoje poslovanje.
G. Hočevar ponovno poudaril, da je do sedaj dvočlanska družina plačevala enako kot
štiričlanska družina in to ni bilo korektno. Bodoči sistem je zasnovan na številu odvozov ter
na stimuliranju ločevanja odpadkov na izvoru.
G. Koselj je vprašal kdaj bodo te posode za ločeno zbiranje postavljene.
G. Fic je odgovoril, da v občini Naklo že stojijo ekološki otoki v Podbrezjah, dva v Naklem
in eden v Strahinju, pripravljata pa se še dva v Dupljah.
V zvezi z optimizacijo poslovanja je ga. Pivk Oman povedala, da postavitev ekoloških
otokov prinese višje stroške zbiranja za Komunalo, na drugi strani pa pomeni za občane manj
odloženih odpadkov in za Komunalo manj stroškov deponiranja. Na dolgi rok se bodo stroški
deponiranja bistveno več povečali kot stroški odvoza. Delati je potrebno na tem, da se bo
deponiranje odloženih odpadkov zmanjšalo, četudi bo cena zbiranja nekoliko višja, ker se bo
skušalo uvesti višji standard.
G. Koselj je predlagal 5 minutno prekinitev seje, župan se je s tem strinjal.
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Po končani prekinitvi je župan predlagal Sklep: Sprejme se Sklep o višini tarifnih
postavk s tem, da se v drugem členu Sklepa izpusti »s 1.1.2008 oziroma«. Sklep je bil
soglasno sprejet.
A.d.4. Proračun Občine Naklo za leto 2008 in 2009 – predlog
Župan je povedal, da se je predlog od osnutka spremenil v višini prihodkov iz naslova
glavarine in iz kapitalskih prihodkov (prodaja enot v Domu upokojencev ter prodaja
nepremičnin) in tako znašajo skupni prihodki 6,8 mio EUR. V zvezi z odhodki je župan
predlagal popravke :
• za investicijsko vzdrževanje OŠ Naklo (za peč v Dupljah) v višini 15.000 EUR;
• za zamenjavo strehe na farni cerkvi v Naklem v višini 5.000 EUR
• za društvo upokojencev Naklo povišanje postavke za 500 EUR, g. Babič je tu še
dodal, da naj se jim doda še 200 EUR za njihovo športno delovanje;
• za varnostni načrt, ki je potreben za izvajanje inšpekcijske službe v višini 8.300 EUR;
sredstva za vse naštete popravke se vzamejo iz postavke nakup zemljišč.
G. Babič je še predlagal odobritev dodatnih sredstev za kulturo na podlagi vloge g. Debeljaka
in g. Miheliča iz Podbrezij za izdajo dveh knjig; ravno tako v breme postavke nakup zemljišč.
G. Rehberger je dodal, da bo g. Debeljak zaslužek od prodanih knjig vrnil nazaj v proračun.
G. Celar je ponovno predlagal postavko Pločnik Strahinj v breme postavke nakup zemljišč,
ta predlog je podprl tudi g. Kosec.
G. Meglič je dodal, da ko se je začelo z izdajo knjige o Voglarju je bilo rečeno, da se bo s
slavnimi občani krožilo po vaseh, dejansko pa se sedaj v Podbrezjah izdaja že peto ali šesto
knjigo. Način, da napišeš in potem prosiš za denar ni prava smer, v Dupljah imajo koncept že
pripravljen in čakajo na odobritev sredstev. Potreben je sistem delovanja, ravno tako kot pri
financiranju cerkva – za obnovo Dupljanske cerkve se iz proračuna ni nič prispevalo.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog Sklepov:
• Za investicijsko vzdrževanje OŠ Naklo se nameni 15.000 EUR. Sklep je bil
soglasno sprejet.
• Za obnovo strehe farne cerkev v Naklem se nameni 5.000 EUR. Sklep je bil
soglasno sprejet.
• Za Društvo upokojencev Naklo se nameni 700 EUR. Sklep je bil soglasno
sprejet.
• Za izdelavo varnostnega načrta se nameni 8.300 EUR. Sklep je bil soglasno
sprejet.
• Za tiskanje knjige g. Debeljaka in g. Miheliča se nameni 1.000 EUR. Sklep je bil
soglasno sprejet.
Župan je v nadaljevanju svetnike obvestil o potrebi po pomoči družini iz naše občine za
katero se dogovarjamo s Centrom za socialno delo. Financiranje te pomoči bi prevzela občina
Naklo. V primeru, da bi do realizacije te pomoči prišlo bomo z rebalansom ta strošek tudi
predvideli.
G. Koselj je v zvezi z vzdrževanjem doma Janeza Filipiča povedal, da se vzdrževanje plačuje
iz občinskega proračuna, župnik pa ne dovoli vsem otrokom uporabljati mladinsko sobo v
kleti. Župan je pojasnil, da klet v celoti ni predmet najema in jo uporablja cerkev.
G. Golba je imel vprašanje kaj predstavlja strošek 25.000 EUR za delovanje zvez občin. Ga.
Roblekova je povedala, da so to sredstva namenjena za novo inšpekcijsko službo. Nadalje ga
je zanimala postavka investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v višini 192.898
EUR. G. Fic je povedal, da je posledica novozgrajenih cest tudi njihovo redno vzdrževanje, ki
se iz leta v leto povečuje (pluženje, pometanje, vzdrževanje meteornega odvodnjavanja).
G. Golba je zanimala tudi postavka Tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov v višini
200.000 EUR. G. Fic je pojasnil, da so se v preteklosti pokazale določene zahteve za sanacije
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in ureditve, ki niso bile zajete v nobeni postavki in tako se je jemalo sredstva iz drugih
postavk, tako, da se je za silo reševalo situacijo. V letošnjem proračunu je ta postavka
predvidena za vse potrebne posege v prostor, ki se bodo tekom leta pokazali.
G. Golba je zanimala postavka Izgradnja centra za ločeno zbiranje odpadkov v višini 100.000
EUR. G. Goričan je povedal, da gre to za izgradnjo novega centra pri novem Dinosu.
G. Golba je še vprašal za postavko Projekti kanalizacija Podbrezje – zakaj se ločuje projekt
Žeje in Podbrezje, če je to en projekt. G. Fic je povedal, da gre v tem primeru za projekt
kanalizacije Podbrezje – Dolenja vas – Žeje – Strahinj, tako kot je navedeno tudi v NRP-ju in
verjetno bi bilo potrebno tudi v proračunu spremeniti naziv.
G. Golba je opozoril tudi na postavko Nakup zemljišč, ki se je od decembra povečala za 4
krat. G. Goričan je odgovoril, da se je na postavko razporedilo ostanek sredstev, saj v
primeru, da pridemo do dogovora za nakup zemljišča za nogometno igrišče bo še to premalo.
G. Golba je zanimal razlog povečanja postavke Dom starejših občanov. Župan je odgovoril,
da se je višina postavke povečala zaradi še neplačanih situacij iz preteklega leta. V tem
znesku so zajete vse še neplačane situacije in sredstva za opremo.
G. Golba je vprašal župana koliko na leto plača za uporabo službenega avtomobila v privatne
namene. Ga. Roblekova je povedala, da ima župan pri plači obračunano boniteto za uporabo
službenega avtomobila v skladu z zakonom.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal Sklep: Sprejme se predlog Proračuna Občine
Naklo za leto 2008 z zgoraj sprejetimi popravki. Sklep je bil z 11 glasovi ZA in 4 glasovi
PROTI sprejet.
Za predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2009 je župan povedal, da je planiran le na osnovi
zagotovljenih prihodkov. V primeru, da se bodo pokazali večji prihodki jih bomo z
rebalansom popravili. Investicije, ki so začete v letošnjem letu so predvidene za nadaljevanje
v letu 2009.
Na pobudo g. Celarja je župan predlagal novo postavko investicija Pločnik Strahinj v
višini 10.000 EUR v breme nakupa zemljišč.
G. Kosec je spraševal o smiselnosti sprejema proračuna za leto 2009. Ga. Roblekova je
dogovorila, da nam sprejem dvoletnega proračuna nalaga zakon. Nadalje je g. Kosec
predlagal, da naj se v proračunu predvidi odkup dveh bivših Lunarjevih hiš na Cegelnici. G.
Fic je povedal, da je vzpostavil stik z Darsom na to temo in tam niso znali povedati kdaj bodo
te hiše na vrsti za prodajo niti za kakšen namen, bodo pa oni varovali te objekte.

V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Sprejme se predlog Proračuna Občine Naklo
za leto 2009 z zgoraj navedenim popravkom. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Poročilo komisije o prodaji enot v Domu starejših občanov Naklo
Ga. Umnikova je povedala, da so do roka 07.01.2008 prejeli 7 ponudb. Ponudbe so bile
odprte, pregledane, bile so popolne in komisija je predlagala, da se s ponudniki sklenejo
pogodbe. V petek 11.01.2008 je bil v Uradnem listu objavljen drugi razpis hkrati z objavo v
Gorenjskem glasu. Rok za oddajo ponudb je 28.01.2008. Skupna vrednost ponudb prvega
razpisa je 371.092,10 EUR kar je skoraj za 11.000 EUR več od izhodiščne vrednosti.
A.d.6. Imenovanje odbora za določitev upravljavca Doma starejših občanov Naklo
Župan je povedal, da je zaradi težav pri usklajevanju z Domom upokojencev Kranj v zvezi z
upravljanjem našega doma predlagal, da se za določitev upravljavca imenuje odbor. Komisija
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za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila predlog tega odbora v sestavi:
Gabi Jošt, Bojana Umnik, Franc Pavlin, Peter Celar, Marko Mravlja.
Župan je predlagal Sklep: Za člane odbora za določitev upravljavca doma starejših
občanov se imenujejo: Gabi Jošt, Bojana Umnik, Franc Pavlin, Peter Celar, Marko
Mravlja. Predlog je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Imenovanje člana sveta šole Biotehniški center Naklo
Župan je povedal, da je s strani Biotehniškega centra Naklo prišla prošnja za določitev
predstavnika v novem svetu šole. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
za to mesto predlagala g. Meglič Ivana.
Ga. Žontar je na to mesto predlagala g. Cankarja, kot člana odbora za družbene dejavnosti,
kjer se problematika v zvezi s to šolo tudi obravnava.
Župan je predlagal sklep: Za predstavnika Občine Naklo v svetu šole Biotehniški center
Naklo se imenuje g. Meglič Ivan, Zadraga 23, 4203 Duplje. Predlog je bil s 13 glasovi ZA
in 2 glasovoma PROTI sprejet.
A.d.8. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je na mesto predstavnika javnosti v
senatih za reševanje pritožb zoper policiste predlagala g. Mohorič Jožeta.
Župan je predlagal Sklep:Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste se iz Občine Naklo imenuje g. Mohorič Jože, Podreber 12a, 4202 Naklo. Sklep
je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za
Dobrave ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kranja – skrajšani postopek
Župan je v uvodu te točke svetnikom povedal, da v skladu s 83. členom Poslovnika
občinskega sveta občine Naklo občinski svet lahko odloči, da bo na isti seji opravil obe
obravnavi odloka, če gre med drugim za manj zahtevne spremembe in dopolnitve in v tem
primeru gre dejansko za manj zahtevne spremembe.
Župan je predlagal Sklep: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko
ureditvenih pogojih za Dobrave ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
Prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja se obravnavata po
skrajšanem postopku. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je predal besedo ge. Riznerjevi iz Domplana Kranj. Ga. Rizner je povedala, da so
pobudniki sprememb in dopolnitev PUP-a družba Amicus za reklamne panoje, družba
Gradbinec GIP za svojo poslovno stavbo, ter ga. Gnidovec za izdelavo občinskega
prostorskega načrta (OPN). Reklamni panoji se bodo postavili pred in za nadvozom čez
avtocesto. Podjetje Gradbinec želi graditi poslovno stavbo na svojem zemljišču, vendar je tam
predpisan podrobni prostorski načrt in je potrebno pred izdelavo tega načrta dovoliti gradnjo.
Ga. Gnidovec želi graditi na Pivki, kjer je predviden občinski prostorski načrt. V oktobru
2007 je bil izdelan osnutek odlokov in zaprošeno je bilo za smernice. V novembru so bile
smernice pridobljene, osnutek se je dopolnil z zahtevami iz smernic in se je dal v javno
razgrnitev. Razgrnitev je bila končana 18.01.2008, javna obravnava je bila 16.01.2008,
pripomb ni bilo.
Razprave ni bilo in župan je predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za Dobrave ter Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kranja. Sklep je bil soglasno sprejet.
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A.d.10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Pobude in vprašanja:
• g. Celarja je zanimalo kje občina sedaj uradno objavlja. G. Goričan je odgovoril, da
bomo od sedaj naprej objavljali le v Uradnem listu;
• g. Kosec je povedal, da so krajani Cegelnice zbrali podpise za ustanovitev vaškega
odbora Cegelnica, zanima ga kako sedaj naprej. G. Goričan je odgovoril, da po
odloku – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mora stranke v svetu
pozvati, da predlagajo kandidate za člane odbora;
• g. Mohorič je izpostavil problem najema športne dvorane v Biotehniškem centru
Naklo. Najemnina je kljub temu, da je za malenkost nižja kot drugod še vedno zelo
visoka. Višek vsega pa je še zaprtje dvorane od konca meseca marca do konca meseca
aprila, ko so na sporedu zaključni turnirji. Prisiljeni bomo iskati druge dvorane za
treninge in za turnirje. Šola dvorano trži za maturantske plese. Potrebno bi bilo se
dogovoriti kako naprej, saj je občina sofinancirala izgradnjo dvorane ravno z
namenom, da bi našim otrokom omogočili lažjo vadbo.
G. Meglič je dodal, da je v pogodbi med občino in šolo navedeno, da se oblikuje
upravljavski odbor za upravljanje dvorane. Tega do sedaj še ni bilo in to je prva stvar,
ki jo je potrebno narediti.
Župan je poročal o sestanku za praznovanje 100-letnice vlaka. Komisija bo določila, kje naj
bi ta muzejski vlak stal. Potrebna bo prestavitev deponije za ločeno zbiranje odpadkov,
načrtuje se tudi podrtje hišice s tehtnico.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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