OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0013/2008-05
Datum: 31.03.2008

Z AP I S N I K
12. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 27. 03. 2008, ob 17. 00
uri v sejni sobi občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Zdravko Cankar,
Marko Mravlja, Albin Golba, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin Rehberger,
Ana Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan;
OPRAVIČENO ODSOTNI: Žontar Ana
ŽUPAN: Janez Štular;
OSTALI PRISOTNI: Ivan Hočevar, Marija Pivk Oman – Komunala Kranj; Boris Černilec –
OŠ Naklo; posamezni krajani Okroglega in Police;
OBČINSKA UPRAVA: Bojana Umnik, Drago Goričan, Ivan Fic, Jana Mihelič;
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas,
Marjana Hanc – Delo.
Dnevni red:
1. Realizacija sklepov 11. redne seje
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
3. Predlog za povišanje cen storitev ravnanja z odpadki zaradi odlaganja
odpadkov na drugih deponijah
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Naklo - čistopis
5. Uskladitev cen programov v vrtcih
6. Imenovanje vaških odborov za vasi Cegelnica in Žeje
7. Soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata – dom Ribiške
družine Tržič
8. Pogodba z Mestno občino Kranj – regijski center za obdelavo odpadkov
9. Najemna pogodba za pisarno 3 v večnamenskem objektu
10. Premoženjsko pravne zadeve
11. Mnenje k imenovanju direktorja Biotehniškega centra Naklo in ravnatelja
Biotehniškega centra Naklo – Srednja šola
12. Poročilo župana, pobude in vprašanje
V uvodu je župan pozdravil vse svetnice in svetnike, novinarje, člane občinske uprave,
predstavnico Komunale Kranj go. Pivk in g. Černilca – ravnatelja OŠ Naklo ter predstavnike
vasi Okroglo. Župan je ugotovil sklepčnost in predlagal v potrditev predloženi dnevni red.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.1. Realizacija sklepov 11. redne seje
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Župan je v zvezi z realizacijo sklepov 11. seje povedal, da so bili vsi realizirani, sicer pa se
sprejet proračun izvaja preko celega leta.
A.d.2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
G. Koselj je v zvezi z vprašanjem postavljenim na zadnji seji ločevanja otrok pri uporabi
mladinske sobe v domu Janeza Filipiča postavil še vprašanje v zvezi s plačevanjem elektrike
in ogrevanja za te prostore. G. Goričan je povedal, da so nameščeni kalorimetri in je sedaj to
ločeno. V nadaljevanju je župan predlagal potrditev zapisnika. Zapisnik 11. redne seje je bil
soglasno potrjen.
A.d.3. Predlog za povišanje cen storitev ravnanja z odpadki zaradi odlaganja odpadkov
na drugih deponijah
Župan je povedal, da je v zvezi z začasnim zaprtjem deponije Tenetiše nastal problem
odlaganja odpadkov. Od novembra 2007 se je odpadke odlagalo na deponijo Kovor, od
sredine decembra 2007 pa na deponijo Mala Mežakla. Iz tega razloga so se močno povečali
stroški odlaganja odpadkov in tako je v dveh mesecih nastalo za 523 tisoč EUR dodatnih
stroškov. Komunala Kranj je del nastalih stroškov pokrila s prodajo ene izmed nepremičnin
ter nekaj iz rezerve, ostalo pa so pričakovali, da naj bi pokrili iz občinskih proračunov.
Nobena občina od ustanoviteljic v svojem proračunu teh sredstev nima predvidenih. Dogovor
med občinami je, da se cene storitev ravnanja z odpadki povišajo, saj je tudi dejstvo, da so
bile te cene v primerjavi z ostalimi občinami po Sloveniji med nižjimi.
Ga. Pivkova je v zvezi s sklepom sprejetim na prejšnji seji o višini tarifnih postavk povedala,
da je bil zahtevek poslan na ministrstvo za okolje in prostor, ampak do danes pozitivnega
mnenja še niso dobili in tako vloga ni mogla biti posredovana na ministrstvo za gospodarstvo.
V zvezi z nastalimi stroški zaradi odlaganja odpadkov na drugih deponijah je ga. Pivkova
povedala, da je bil strošek odlaganja na drugih deponijah 85 EUR/tono oziroma 87 EUR/tono,
pri čemer je strošek odlaganja na deponiji Tenetiše od 25 do 30 EUR/tono. Tudi za meseca
januar in februar se pričakuje podobna višina dodatnih stroškov kot za zadnja dva meseca
preteklega leta. S predlaganim povišanjem cen, ki naj bi bilo v vseh občinah enak, naj bi te
dodatne stroške pokrili predvidoma v dveh letih.
Župana je zanimalo koliko stanejo smeti po starih cenah in koliko po novih. Ga. Pivkova je
povedala, da je po starem bila cena odvoza 5,25 EUR, po novem tarifnem sistemu, ki
predvideva 4 člansko gospodinjstvo in 160 l zabojnik je cena 6,86 EUR po predlaganem
povišanju naj bi bila cena 8,07 EUR.
G. Koselj je poudaril, da se je Mestna občina Kranj (MOK), takrat ko se je ponudila za
prevzem zbiranja odpadkov tudi zavezala, da bo prevzela tudi morebitne stroške. Danes
vidimo, da je nastalo 1 mio EUR dodatnih stroškov, ki jih bomo krili vsi. Pokrije naj jih
občina Kranj. Po drugi strani se je potrebno vprašati o racionalnem poslovanju Komunale
Kranj ter tudi, da do roka ni bilo pridobljeno soglasje za podaljšanje poslovanja deponije
Tenetiše je po njegovem mnenju osebna odgovornost direktorja Komunale Kranj.
G. Babič je podprl mnenje g. Koselja ter dodal, da je poleg župana Mestne občine Kranj
odgovoren tudi mestni občinski svet.
Župan je dodatno pojasnil kako močna je MOK saj njeno glasovanje v CERU predstavlja
115.000 glasov, glas Naklega šteje 7.400 glasov. V Radovljici, ko se je glasovalo o lokaciji
regijskega centra, ni bilo prisotnih predstavnikov Komunale Kranj in tudi ne župana MOK,
bili pa so prisotni podžupani MOK s pooblastili. Podžupani MOK so se prizadevali za
pridobitev kompletnega regijskega centra na območju MOK. Pri tem so jih podprli
predstavniki Občin Jesenic, Radovljice in Tržiča. Proti je bila Škofja Loka, Naklo, Cerklje in
verjetno tudi Šenčur. Na kasnejšem glasovanju so vsi člani CERA glasovali za lokacijo
Tenetiše, saj glasovanje proti ne bi nič spremenilo.
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G. Celarja je zanimalo kaj v primeru, da vlada novih cen ne potrdi.
G. Hočevar je povedal, da se boji, da je res možno da do tega pride. Komunala Kranj je
poslovno leto 2007 zaključila s pozitivno nulo – prodali so objekte Vodovoda Kranj in s tem
pokrili del izgube, del so krili z dobičkom ustvarjenim na področju gospodarske dejavnosti,
del izgube je predvideno pokriti z odpisom amortizacije v breme obveznosti. Na ta zadnji
način je možno zmanjšati izgubo tudi v letu 2008 vendar se s tem osiromaši družbo in hkrati
tudi občine ustanoviteljice s sredstvi amortizacije saj potem iz amortizacije ni možno izvajati
nobenih obnov in niti investicij. Iz povedanega sledi, da je neizogibno povišanje cen storitve
ravnanja z odpadki. V primeru, da nam država dviga cen ne bo potrdila, bomo ob koncu leta
prisiljeni prevzeti ustrezne ukrepe in prositi občine ustanoviteljice, da nam pokrijejo izgubo.
G. Krumpestarja je zanimalo kakšen je prihodek odvoza smeti iz občine Naklo sedaj in
kakšen bo po povišanju cen.
Ga. Pivk je povedala, da je bilo v letu 2007 s ceno rednega odvoza zbranih dobrih 62 tisoč
EUR, stroški so bili 66 tisoč EUR, kar pomeni, da stroški presegajo prihodke za 5,7% kar pa
je približno enako podražitvi, ki smo jo upoštevali v mesecu januarju.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje
Sklep: Povišajo se cene storitev ravnanja z odpadki, in sicer:
• odvoz in zbiranje odpadkov za 9,08 %
• deponiranje odpadkov za 52,33 %.
Povišane cene se uporabljajo dve leti od pridobitve predhodnega soglasja Vlade RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Naklo – čistopis
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da je Odlok o ustanovitvi
javnega zavoda OŠ Naklo potrebno uskladiti z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, ki je bil sprejet konec leta 2006. Ta zakon nam nalaga, da moramo do junija
2008 uskladiti naš odlok s tem zakonom. V odloku so manjše napake – čakalo se je na
mnenje ministrstva, tako, da je v 11. členu pravilno število članov sveta 9 in ne 13 članov. V
zadnjem stavku drugega odstavka 15. člena je pravilno »Voli se enega člana sveta izmed
delavcev centralne šole, enega člana izmed kandidatov podružnic in enega člana izmed
delavcev vrtca. V 16. členu se popravi prvi stavek prvega odstavka, ki se glasi » Predstavnike
staršev izvoli v svet šole svet staršev, po en predstavnik staršev je iz podružnic, en
predstavnik staršev je iz vrtca in en predstavnik staršev je iz centralne šole. Ostale spremembe
so usklajene z določbami zakona.
G. Černilec je dodal, da je, kot je bilo že povedano potrebno akt o ustanovitvi uskladiti z
zakonom. Glavna sprememba je, da mandat ravnatelja traja pet let, da so v svetu šole
enakomerno zastopani člani ustanovitelja šole, delavcev šole in staršev. Trenutnemu svetu
šole takšen mandat ostane in se po novih pravilih svet konstituira ko staremu preteče mandat.
Razprave ni bilo in župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Uskladitev cen programov v vrtcih
G. Černilec je povedal, da imamo v našem vrtcu tri vrste oddelkov: oddelek za prvo starostno
obdobje, ki šteje 14 otrok, oddelke za drugo starostno obdobje, ki šteje 24 otrok in
kombinirani oddelek, ki šteje 19 otrok. Posledica tega so tudi tri različne cene. Na cene vpliva
strošek dela, ki v celotni ceni predstavlja več kot 80 % cene, sledijo stroški materiala in
storitev ter stroški živil. Predlagana podražitev cene vrtca pomeni približno 10 % rast cene za
prvo in drugo starostno obdobje ter nekaj več kot 5 % za kombinirani oddelek.

3

V nadaljevanju je župan predlagal Sklep:
Potrdijo se nove cene programov v vrtcih:
• za prvo starostno obdobje znaša ekonomska cena 400,81 EUR,
• za drugo starostno obdobje znaša ekonomska cena 310,27 EUR,
• za kombinirani oddelek znaša ekonomska cena 365,27 EUR.
Cene se pričnejo uporabljati s 01. 03. 2008. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Imenovanje vaških odborov za vasi Cegelnica in Žeje
G. Babič je povedal, da sta se dve vasi – Žeje in Cegelnica na podlagi zbranih podpisov
odločili za ustanovitev vaških odborov. Za vaški odbor Cegelnica je prišlo 9 predlogov, s tem,
da so nekateri kandidati predlagani večkrat oziroma od različni strank. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da se za člane vaškega odbora Cegelnica
imenujejo: Franc Pavlin, Janez Štilec in Branko Zadnikar. Za vaški odbor Žeje so prispeli 4
predlogi in Komisija predlaga, da se za člane vaškega odbora Žeje imenujejo: Dragica Jenko,
Anton Gros in Janez Arh.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep:
1. Za člane vaškega odbora Cegelnica se imenujejo: Franci Pavlin, Cegelnica 7 a,
Janez Štilec Cegelnica 38 in Branko Zadnikar, Cegelnica 51. Sklep je bil z 9
glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejet.
2. Za člane vaškega odbora Žeje se imenujejo: Dragica Jenko, Žeje 5, Anton Gros,
Žeje 9 in Janez Arh Žeje 6 a. Sklep je bil z 10 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI
sprejet.
A.d.7. Soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata – dom
Ribiške družine Tržič
G. Goričan je povedal, da je prispela vloga Ribiške družine Tržič, ki v objektu poleg doma
na Bistrici ne more opravljati svoje gostinske dejavnosti, zato, ker mora za ta objekt pridobiti
gradbeno dovoljenje. Opravljanje gostinske dejavnosti je možno na podlagi soglasja za
opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega objekta.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep:
Družbi Titanic, d.o.o., Naklo, Strahinj 72, 4202 Naklo, matična številka: 5613124, ki
opravlja gostinsko dejavnost v obratu Ribiški dom (lastnik je Ribiška družina Tržič), se
izdaja soglasje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata – v objektu
za pripravo in peko rib, ki stoji ob gostinskem obratu (Ribiškem domu), za obdobje od
15. 02. 2008 do 31. 12. 2008 oziroma za opravljanje gostinske dejavnosti v navedenem
obdobju tudi izven turistične sezone. Sklep je bil s 13 glasovi ZA sprejet.
A.d.8. Pogodba z Mestno občino Kranj – regijski center za obdelavo odpadkov
Župan je povedal, da je Občinski svet Občine Naklo pred slabim letom sprejel sklep, da je za
našo občino najbolj primerna lokacija za regijski center za obdelavo odpadkov lokacija
Tromeja. Vendar na seji CERA je MOK ponudila lokacijo Tenetiše, ki je bila kasneje tudi
izglasovana. Lokacija Tenetiše je bila na bolj majavih tleh in te lokacije kot primerne ni
opredelilo niti ministrstvo. S civilno iniciativo je bilo dogovorjeno, da se lokacija Tenetiše
dokončno zapre 15.07.2009, do takrat je potrebno pripraviti drugo lokacijo. Pred dnevi se je
začelo govoriti o novi lokaciji na južnem delu območja Exoterma, katero spada na območje
MOK. V zvezi s primernostjo te lokacije je bil podpisan tudi dogovor med ministrstvom za
okolje in prostor, MOK in Zvezo ekoloških gibanj. Župan je povedal, da je na sestanku pri
županu MOK g. Pernetu, glede na to, da si občina na območju katere bo stal regijski center
lahko zaračuna 10 % boniteto, zahteval, da 7 % bonitete pripada občini Naklo in 3 % MOK.
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Po pogajanjih je bilo potem sklenjeno, da vsaki izmed obeh občin pripada polovica bonitete.
Naša zahteva je bila tudi, da se celoten promet odvija po novozgrajeni industrijski cesti
direktno iz odcepa avtoceste. Lokacija Tromeja je sedaj odmaknjena, saj tam še ni pridobljena
sprememba prostorskih aktov, lokacija pri Exotermu je po prostorskih aktih že opredeljena za
takšno vrsto dejavnosti in se takoj lahko začne pridobivati gradbeno dovoljenje. S tega vidika,
je povedal župan, tudi podpira to lokacijo in je glasoval za. Pogodba, ki je danes predlagana v
sprejem je že podpisana, veljati pa začne ko jo sprejmeta oba občinska sveta.
G. Cankar je povedal, da kljub temu, da je lokacija MBO-ja na območju MOK pa sta
najbližji naselji tej lokaciji Polica in Okroglo. Župan MOK zavaja javnost, ko govori, daje
bila lokalna skupnost s to lokacijo seznanjena. Seznanjen je bil le predsednik KS Struževo, vsi
ostali krajani naj bi podpisali peticijo proti centru. V naši okolici imamo kar nekaj velikih
onesnaževalcev (asfaltna baza, Exoterm), dobili bomo še Dinos in Surovino.
V zvezi s pogodbo je g. Cankar vprašal kdo bo lastnik te gospodarske družbe. Župan je
odgovoril, da bodo lastnice občine in nikakor ne privatni kapital. G. Cankar je nadalje
izpostavil tudi višino bonitete, ki je omejena samo navzgor torej je lahko tudi nič odstotkov.
G. Mohorič je povedal, da je potrebno lokalno prebivalstvo o tej lokaciji obvestiti in jih
informirati za kakšen center bo šlo. Skrbi ga zaradi prometa in zaradi vpliva na okolje.
G. Kosec je povedal, da se mogoče malo prehiteva s to pogodbo. Zbora občanov na to temo
še ni bilo in ljudje so zaskrbljeni. Občane je potrebno obvestit o vsem kar se bo v tem centru
dogajalo.
G. Babič je povedal, da je potrebno postaviti odločne zahteve v zvezi s potekom prometa, saj
potem bo prepozno, potrebno je zaščiti naše prebivalce.
Župan je povedal, da s nepotrditvijo današnje predlagane pogodbe MOK v ničemer ne
oviramo pri nadaljnjih aktivnostih za pripravo omenjene lokacije, saj imajo sklep CERO-a.
G. Mravlja je zanimalo ali je možno, da se čez nekaj časa v tej bližini postavi tudi
sežigalnica. Župan je odgovoril, da to ni mogoče saj je v tem primeru količina odpadkov
premajhna.
G. Koselj je povedal, da je govoril s podjetnikom ki v Evropi gradi takšne sortirnice, in po
njegovih besedah iz takšnega objekta vpliva na okolje ne sme biti. Drugi problem je transport
za keterega je potrebno vztrajati, da se uporablja izključno cesta direktno iz avtoceste. Njegov
predlog je, da naj se ustanovi odbor, ki naj bi spremljal in nadzoroval gradnjo, da bo
izpolnjevala ekološke zahteve.
G. Goričan je povedal, da je dejstvo, da bo regijski center sofinanciran delno tudi iz
evropskih sredstev in zato bo moral biti tudi zgrajen po evropskih normah.
G. Celar je povedal, da je dejstvo, da mi kakršnegakoli soglasja oziroma nesoglasja Kranju
ne moremo dajati in zato je potrebno županu čestitati, da je vskočil s to pogodbo, ki jo danes
sprejemamo. Povedal je še, da se čudi Slovenskemu ekološkemu gibanju za katerega lokacija
na Tromeji ni bila sprejemljiva, sprejemljiva pa jim je lokacija na prvovrstni kmetijski zemlji
in bližje okoliškemu prebivalstvu, tako, da v takšno ekološko gibanje ne verjame več. G.
Celar je še povedal, da se ne strinja z ugotovitvijo, da je ta lokacija od vseh predlaganih
lokacij strokovno najsprejemljivejša in tudi najbolj gospodarna. Daleč pred vsemi lokacijami
je bil naš predlog lokacije na Tromeji. Potrebno je zagotoviti, da v to gospodarsko družbo ne
bo prišel zasebni kapital. G. Celar je še dodal, da četrti člen predlagane pogodbe že definira
višino 10 %, medtem ko osma alineja iz podpisanega dogovora govori o največ do 10 % torej lahko tudi 0 %. Lokalno prebivalstvo naj Mestna občina Kranj obvesti, informira in tudi
pelje na ogled podobne predelovalnice.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet Občine Naklo daje Mestni občini Kranj
pobudo, da naj lokalno prebivalstvo obvesti o tem kakšna bo predelovalnica, kako le-ta
deluje in naj jim omogoči ogled predelovalnice v Celju. Pobuda je bila soglasno sprejeta.
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G. Celar je še dodal, da se nam ne mudi potrditi predlagane pogodbe. V pogodbo je potrebno
vključiti tudi zahtevo, da se za dostavo uporablja izključno industrijska cesta direktno iz
avtoceste.
G. Krumpestar je povedal, da se je v tokratnem primeru zopet izkazalo, da v Sloveniji na
temo smeti ne znamo komunicirati, zato tudi v večini primerov ni nič rešeno. Občina Naklo
naj poskrbi, da v primeru, da Kranj ne bo nič naredil, da mi sami naše občane informiramo in
jim predstavimo zakaj sploh gre. V pogodbo naj bo natančno navedeno katera cesta se sme
uporabljati in tudi fiksna višina glede bonitete.
Župan je dodal, da se je v Podbrezjah organiziral ogled celjske predelovalnice vendar je bil
na koncu avtobus na pol prazen.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se pogodba med
Mestno občino Kranj in Občino Naklo v zvezi z regijskim centrom za obdelavo
odpadkov (MBO). Sklep soglasno ni bil sprejet.
A.d.9. Najemna pogodba za pisarno 3 v večnamenskem objektu
Ga. Umnikova je povedala, da je na občinsko upravo prispela prošnja za najetje pisarne 3 v
našem večnamenskem objektu s strani Barbare Repinc iz Tržiča. Ta pisarna meri 12 m². V
tem prostoru bi opravljala dejavnost psihoterapevtskega svetovanja. Najemnina je sestavljena
iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del znaša 5 EUR/m² in pomeni skupno 60 EUR
mesečno. Variabilni del znaša 20 EUR in pomeni pavšal za ostale stroške.
Župan je pripomnil, da naj se v pogodbi popravi 6 člen, ki govori o podaljšanju najemne
pogodbe – črta naj se, da se najemnina poveča za največ 10 %, pač pa naj se po enem letu
sklene nova pogodba.
G. Celar je pripomnil, da naj bo za vse najemnike najemnina enaka, torej naj se upošteva
revalorizacija iz preteklih let, ko smo dajali v najem lekarno in očesno ambulanto.
G. Mravlja je opozoril, da naj se zagotovi, da najemniki ne bi glede na to, da imajo v
pogodbi zagotovljeno uporabo parkirišča, le-ti potem parkirišče tudi rezervirali in se ga lastili
G. Krumpestar je opozoril na souporabo sanitarij, ki je navedena v pogodbi ni pa zajeta v
ceni. Ga. Umnikova je povedala, da je v pavšalu za stroške vode upoštevana uporaba
sanitarij.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlagana najemna
pogodba. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Premoženjsko pravne zadeve
a) Menjalna pogodba – Brigita Marinšek in Občina Naklo
G. Fic je pojasnil, da gre za 92 m² občinskega zemljišča, ki ga menjamo z namenom, da
dobimo dostop do našega sicer mrtvega zemljišča.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev menjalne
pogodbe z Brigito Marinšek, Glavna cesta 40, Naklo, s katero se nepremičnina parc. št.
240/32, k.o. Naklo menja s parc. št. 240/17, k.o. Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
b) Menjalna pogodba – Bojan Voglar in Občina Naklo
G. Fic je povedal, da se je z gradnjo kanalizacije v Podrebru spremenila cestna ureditev v
naselju, zato je prišlo do menjave zemljišča z g. Voglarjem s čimer smo razširili dostop do
naselja in povečali preglednost in varnost v prometu.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev menjalne
pogodbe z Bojanom Voglarjem, Podreber 1, Naklo, s katerim se nepremičnina parc. št.
194/6, k.o. Naklo menja s parc. št. 617/2 in parc. št. 617/3, k.o. Naklo. Sklep je bil
soglasno sprejet.
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c) Menjalna pogodba – Miroslav Pečnik
G. Fic je povedal, da gre v tem primeru za menjavo v Strahinju ob cesti, ki vodi v zadnji del
Strahinja zaradi razširitve ceste in hkrati zožitve ceste tam, kjer je dovolj široka.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev menjalne
pogodbe z Miroslavom Pečnikom, Strahinj 31, Naklo, s katerim se nepremičnina parc.
št. 116/6, k.o. Strahinj menja s parc. št. 669/11 in parc. št. 669/12, k.o. Strahinj. Sklep je
bil soglasno sprejet.
d) Prodaja nepremičnine parc. št. 1185/7, k.o. Podbrezje
G. Fic je pojasnil, da gre tu za prodajo zemljišča, ki ga je občina pridobila na podlagi zakona
o javnih skladih. Za to zemljišče sta prišli dve ponudbi za odkup, vendar bomo zadržali del
zemljišča, ki je potrebno za postavitev ekološkega otoka. Izhodiščna cena je 100 EUR/m²
najboljšemu ponudniku z licitacijo ali zaprtimi ponudbami.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev prodajne
pogodbe glede nepremičnine parc. št. 1185/7 – pašnik v izmeri 184 m², k.o. Podbrezje –
zmanjšane za površino, potrebno za postavitev ekološkega otoka, s kupcem, ki bo
ponudil najvišjo ceno. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Mnenje k imenovanju direktorja Biotehniškega centra Naklo in ravnatelja
Biotehniškega centra Naklo – Srednja šola
Župan je predal besedo podžupanu g. Megliču, ki je član sveta zavoda Biotehniškega centra
Naklo. G. Meglič je pojasnil, da je Svet zavoda na osnovi statuta razpisal prosti delovni mesti
za ravnatelja Višje strokovne šole in za ravnateljico Srednje šole pri Biotehniškem centru
Naklo. Dosedanja ravnatelja sta imenovana kot vršilca dolžnosti katerima mandat poteče
22.06.2007. Na razpis objavljen v Delu in na Zavodu za zaposlovanje so prispele tri prijave.
Pri pregledu le-teh je bilo ugotovljeno, da ena oseba ni izpolnjevala vseh pogojev, zato je
komisija izbrala preostala dva kandidata. To pa sta g. Marijan Pogačnik za ravnatelja Višje
strokovne šole in ga Andreja Ahčin za ravnateljico Srednje šole. Lokalna skupnost mora k tej
izbiri podati svoje mnenje.
Razprave ni bilo in župan je predlagal Sklep: Komisija pri Svetu zavoda Biotehniškega
centra Naklo je sprejela sklep, da za ravnatelja višje šole izpolnjuje pogoje g. Marijan
Pogačnik, Ševlje 56, 4227 Selca ter za ravnateljico Srednje šole ga. Andreja Ahčin,
Rožna ulica 15, 4208 Šenčur. Občinski svet Občine Naklo se z navedenim sklepom
strinja in k izbranima kandidatoma daje pozitivno mnenje. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Poročilo župana, pobude in vprašanje
Župan je poročal:
• o izbiri upravljavca našega doma starejših občanov. Komisija, ki je bila za izbor
izvajalca imenovana na prejšnji seji je za upravljavca izbrala Dom starejših občanov
Preddvor. Včeraj (26.03.2008) je bil na ministrstvu sestanek na to temo skupaj s
predstavniki doma Preddvor. G. Meglič je povedal, da je bil sestanek zaprošen z
namenom, da dobimo zagotovilo, da je Dom starejših občanov Preddvor pravilna
izbira. Ministrstvo se je izreklo pozitivno in tako lahko nadaljujemo dogovor glede
upravljanja. Občina Naklo mora sedaj na osnovi sklepa Komisije o izbiri upravljavca
dati pobudo na svet zavoda Doma starejših občanov Preddvor. Svet zavoda mora
sprejeti sklep, da to upravljanje sprejemajo. Temu sledi sklenitev pogodbe in na ta
način Dom starejših občanov Preddvor začne z upravljanjem našega doma. Pred
začetkom obratovanja bo ministrstvo dom pregledalo, če je ustrezno opremljeno in na
podlagi dovoljenja ministrstva začne dom obratovati. V teku je javni razpis za izbor
izvajalca opreme v domu. Odpiranje ponudb je 17.04.2008 in nekje sredi junija 2008
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naj bi bil dom opremljen in pripravljen za vselitev. Določiti je potrebno strukturo cene,
za kar je potrebna revizija projekta s strani revizijske družbe. Oceniti je potrebno
vrednost investicije – doma in opreme ter na osnovi tega določiti maksimalno ceno.
Našim občanom bomo ceno subvencionirali v višini amortizacije.
Pobude in vprašanja:
• g. Kosec je glede na to, da so v proračunu predvidena sredstva za sanacijo divjih
odlagališč vprašal g. Fica kdaj se predvideva z začetkom teh aktivnosti, vprašal je še
kako je z odlagališčem v Dolenji vasi, ter o možnosti postavitve zabojnikov za ločeno
zbiranje odpadkov na Cegelnici. G. Fic je v zvezi s sanacijo divjih odlagališč povedal,
da je potrebno zaključiti sanacijo odlagališča v Zgornjih Dupljah, za ostala odlagališča
pa bi bil vesel, da bi bila podana pobuda. V zvezi z odlagališčem v Dolenji vasi občina
nima nadzora ali vpliva, zemljišče je v privatni lasti in je predmet inšpekcijskih služb
ter lastnika. Ekološki otok na Cegelnici je predviden pred podvozom na desni strani
pri križišču za Malo Naklo. V letošnjem letu se predvideva postavitev še najmanj treh
ekoloških otokov.
• G. Golba je postavil vprašanje koliko časa bo zaprt most na Bistrici. G. Fic je
odgovoril, da občina sodeluje pri obnovi vseh komunalnih naprav pri mostu, trenutno
se je postavil začasni vodovod. Obvoz je urejen in dela naj bi bila zaključena v mesecu
avgustu.
• G. Golba je vprašal kako je s cesto proti Trnovcu. G. Fic je odgovoril, da je bila pred
tremi tedni na Geodetski upravi opravljena ustna obravnava s Pavlinovimi, ki so
lastniki zemljišča. Do dogovora ni prišlo in so napoteni na sodišče. Z nasprotnim
lastnikom g. Debelakom je dogovorjeno, da se sklene predkupna pogodba o uporabi
zemljišča in delnem plačilu, tako, da se ne bo čakalo dokončne odločbe.
• G.Golba je vprašal kako je s poslovno cono v Podtabru. Župan je odgovoril, da
postopek teče naprej in osnutek prostorskih planov naj bi bil v letošnjem letu sprejet.
• G. Goričan je svetnikom razložil uporabo občinskega ozvočenja za katero se je
pripravilo pogoje najema, tehnične podpore ter plačila odškodnine. O predlogu se bo
odločalo na eni izmed naslednjih sej.
• G. Celar je opozoril na novi statut občine, ki predvideva 5 članski nadzorni odbor.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj pozove predstavnike
strank, da naj podajo predloge za dodatna dva člana.
• G. Mravlja je opozoril na poročanje medijev, da v Železnikih sredstva za poplave
niso bila pravilno razdeljena oziroma, da sredstva niso prispela.
• Župan je v zvezi z delitvijo vrtnic ene izmed političnih strank po materinski proslavi
povedal, da je dogovor, da se na občinskih prireditvah kot tudi v občinskem glasilu ne
gremo politike in tudi ne izpostavljamo nobene izmed političnih strank.
Seja je bila zaključena ob 19. 30 uri.
Zapisala:
Jana Mihelič
OBČINA NAKLO
župan Janez Štular
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