OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0023/2008-04
Datum: 02. 06. 2008

Z AP I S N I K
13. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, dne 27. 05. 2008, ob 18. 00
uri v sejni sobi občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Jože Mohorič, Zdravko Cankar, Marko Mravlja,
Albin Golba, Žontar Ana, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin Rehberger, Ana
Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
OPRAVIČENO ODSOTNI: Aleš Krumpestar
OSTALI PRISOTNI: Boris Černilec – ravnatelj OŠ Naklo
ŽUPAN: Janez Štular
OBČINSKA UPRAVA: Bojana Umnik, Drago Goričan, Dragica Roblek, Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizacija sklepov 12. redne seje in 2. telefonske seje
Potrditev zapisnika 12. redne seje in 2. telefonske seje
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo – predlog
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Naklo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Naklo
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Občine Naklo
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih
znakov ter oglaševanju v občini Naklo
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine
Naklo
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2007(gradivo prejeli že
predhodno)
11. Predlog dobitnikov občinskih priznanj in odlikovanj za leto 2007
12. Imenovanje dodatnih članov nadzornega odbora
13. Imenovanje vaških odborov Polica in Okroglo
14. Menjalna pogodba – Cestno podjetje Kranj
15. Prodaja zemljišč industrijska cona Naklo
16. Poročilo župana, pobude in vprašanja
V uvodu je župan pozdravil vse svetnice in svetnike, novinarje ter člane občinske uprave.
Ugotovil je sklepčnost ter se opravičil za prvotno napačno naveden dan seje ter za naknadno
razširjeni dnevni red.
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A.d.1. Realizacija sklepov 12. redne seje
Župan je povedal, da so bili vsi sklepi 12. redne seje ustrezno realizirani.
A.d.2. Potrditev zapisnika 12. redne seje in 2. telefonske seje
Župan je predlagal potrditev zapisnika 12. redne seje. Zapisnik 12. redne seje je bil s 13
glasovi ZA in 1 glasom PROTI potrjen.
V nadaljevanju je župan v potrditev predlagal tudi zapisnik 2. telefonske seje. Zapisnik 2.
telefonske seje je bil soglasno potrjen.
A.d.3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo – predlog
Župan je povedal, da gre v tem primeru za predlog odloka, amandmajev ni bilo vloženih in
tako je predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Naklo
Župan je predal besedo g. Černilcu – ravnatelju OŠ Naklo. G. Černilec je povedal, da je
spomladi stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih. Ta zakon na
novo določa pravila za sprejem otroka v vrtec. Šola je pripravila pravilnik o sprejemu otrok,
obravnaval ga je tudi svet šole in ga sedaj predlaga v potrditev občinskemu svetu. Ta
pravilnik ureja postopanje v primeru, da je v vrtec vpisano večje število otrok, kot pa je
razpoložljivih prostih mest. V primeru, da otrok ni preveč, o vpisu otrok v vrtec odloči
ravnatelj. V primeru, da je vpis večji od prostih mest o sprejemu otrok v vrtec odloči
tričlanska komisija sestavljena iz enega predstavnika občine ustanoviteljice, enega
predstavnika strokovnih delavcev vrtca ter enega predstavnika staršev iz sveta staršev.
Pravilnik vsebuje 9 kriterijev za sprejem, ki se točkujejo, največ točk dobi kriterij stalno
prebivališče v Občini Naklo.
Ga. Mihelič je dodala, da so se na svetu šole naknadno sprejeli še nekateri popravki, ki se
sedaj predlagajo tudi občinskemu svetu. In sicer :
• v 6. členu se zadnja tretja alinea glasi: »en predstavnik staršev iz sveta staršev«;
• v 12. členu se druga alinea prvega odstavka glasi: »zdravstveno stanje staršev in
drugih družinskih članov, ki staršem onemogoča celodnevno varstvo otroka (na
podlagi zdravniškega potrdila)«;
• v 16. členu se doda nov tretji odstavek: Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne
uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat
letno za najmanj polno enomesečno in največ dvomesečno odsotnost otroka ( za en
mesec se šteje 20 delovnih dni), in jo morajo vrtcu napovedati najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti.
• v 19. členu se »v osmih dneh po objavi« popravi na »naslednji dan po objavi«.
G. Černilec je še dodal, da se je pri letošnjem vpisu zgodilo, da je vpisanih več otrok kot pa
je prostih mest. Na podlagi kriterija stalnega prebivališča naj bi bili vsi naklanski otroci
sprejeti.
G. Celar je imel pripombo na število točk pri kriteriju stalno prebivališče v občini Naklo. Po
njegovem mnenju bi se moralo število točk iz 40 povečati na 50, da se izognemo problemu,
da bi nekdo, ki ni iz naše občine na osnovi ostalih kriterijev zbral več točk.
Po končani razpravi je župan predlagal Sklep: Sprejme se Pravilnik o sprejemu otrok v
vrtec pri osnovni šoli Naklo z zgoraj predlaganimi popravki. Sklep je bil soglasno
sprejet.
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Pred nadaljevanjem dnevnega reda je župan občinskemu svetu pojasnil, da so predlagane
spremembe odlokov od 5. do 9. točke današnjega dnevnega reda posledica ustanovitve
Medobčinskega inšpektorata Kranj, ki je z delom začel v mesecu maju 2008. Za nadzor
izvrševanja odlokov s strani inšpektorata je le-te potrebno uskladiti z zakonom o prekrških in
odlokom o medobčinskem inšpektoratu. Župan je v sprejem predlagal Sklep: Občinski
svet sprejme predlog, da se na isti seji opravita obe obravnavi predlaganih sprememb
odlokov – t.i., skrajšani postopek za sprejem odlokov. Sklep je bila soglasno sprejet.
A.d.5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Naklo
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je pojasnila, da je bil Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki sprejet v letu 2002. V Odloku o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo je popravljena pristojnost
medobčinskega inšpektorata, dodane so globe, ki so usklajene z drugimi občinami na
območju katerih deluje medobčinski inšpektorat.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo po skrajšanem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih voda ter padavinskih voda na območju Občine Naklo
Ga. Umnikova je povedala, da je pri tej spremembi Odloka tudi usklajena višina glob z
drugimi občinami, določene so pristojnosti medobčinskega inšpektorata ter dodana možnost
prisilne izvršitve inšpekcijske odločbe na stroške zavezanca.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda na
območju Občine Naklo po skrajšanem postopku. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in
reklamnih znakov ter oglaševanju v občini Naklo
Ga. Umnikova je povedala, da so se v tem Odloku spremenile le globe.
G. Celar je pripomnil, da se je že pri samem Odloku pojavila tiskarska napaka in sicer v
drugi alinei 20. člena, ki se pravilno glasi: »ima dovoljenje za postavitev ali namestitev
neprometnega ali reklamnega znaka, pa le-tega postavi oziroma namesti sam, ne pa
pooblaščeni izvajalec«.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o postavitvi neprometnih in reklamnih znakov ter
oglaševanju v občini Naklo, z zgoraj navedenim popravkom, po skrajšanem postopku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
občine Naklo
Ga. Umnikova je povedala, da so se tudi v spremembi tega Odloka spremenile le globe.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Naklo po skrajšanem
postopku. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo
Ga. Umnikova je pojasnila, da se je spremenil šesti odstavek 30. člena odloka saj zakon o
javnih cestah pravi, da so določbe o varovalnem pasu ob javnih cestah prirejene za potrebe
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občinskih cest. Črta se tudi 54. člen, katerega vsebina je opredeljena v 55. členu. Globe so
usklajene z ostalimi občinami in zakoni.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Naklo po skrajšanem
postopku. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Naklo za leto 2007
Župan je predal besedo ge. Roblekovi. Ga. Roblekova je povedala, da je bil v letu 2007
ugotovljen presežek v višini 585.000 EUR in je bil vključen v proračun za leto 2008. V letu
2007 smo se tudi dolgoročno zadolžili za potrebe izgradnje doma starejših Naklo.
Razprave ni bilo in župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se zaključni račun
proračuna Občine Naklo za leto 2007. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Predlog dobitnikov občinskih priznanj in odlikovanj za leto 2007
Župan je predal besedo g. Koselju. G. Koselj je povedal, da je Komisija za občinska
priznanja in odlikovanja zasedala 15.05.2008 in izmed predlaganih dobitnikov občinskih
priznanj izbrala naslednje: Vinko Gale- zlata plaketa, Rudi Nadiževec, Janez Štilec – srebrna
plaketa, Jože Zorenč, Franc Pretnar, TVD Partizan Podbrezej – bronasta plaketa ter Dragica
Perne - spominsko priznanje Občine Naklo in jih predlaga v potrditev občinskemu svetu.
Komisija občinskemu svetu tudi predlaga, da naj se pripravi sprememba Odloka o priznanjih
občine Naklo, s katero naj bi se številčno omejila podelitev posameznih priznanj za
posamezno leto. Vsakemu dobitniku občinskega priznanja naj se v primeru smrti objavi tudi
osmrtnica.
G. Mravlja je predlagal, da naj se na podelitvi priznanj ne navaja kdo je predlagatelj
posameznega dobitnika. Predlog g. Mravlje je župan dal na glasovanje in je bil soglasno
sprejet.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje Sklep: Na podlagi Odloka o priznanjih občine
Naklo se v letu 2008 podeli naslednja priznanja:
• Zlata plaketa Občine Naklo: Vinko Gale, Stara cesta 40, Naklo;
• Srebrna plaketa Občine Naklo: Rudi Nadiževec, Strahinj 98, Naklo, Janez Štilec,
Cegelnica 38, Naklo;
• Bronasta plaketa Občine Naklo: Jože Zorenč, Strahinj 100a, Naklo, Franc
Pretnar, Podbrezje 201, Naklo, TVD Partizan Podbrezje;
• Spominsko priznanje Občine Naklo: Dragica Perne, Podbrezje 175, Naklo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Imenovanje dodatnih članov nadzornega odbora
Župan je predal besedo g. Babiču. G. Babič je povedal, da je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja izmed predlaganih kandidatov za nova člana nadzornega
odbora izbrala Branka Uraniča ter Majo Škrjanc.
G. Cankar je povedal, da je župan pri imenovanju prvotnega tričlanskega nadzornega odbora
obljubil, da se bo ob razširitvi nadzornega odbora nova dva člana imenovalo iz vrst opozicije
zato bo glasoval proti temu predlogu.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Za nova člana nadzornega odbora se
imenuje: Branko Uranič, Pokopališka pot 16, Naklo in Maja Škrjanc, Sp. Duplje 24,
Duplje. Sklep je bil s 13 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejet.
A.d.13. Imenovanje vaških odborov Polica in Okroglo
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Župan je predal besedo g. Babiču. G. Babič je povedal, da je Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja za vaški odbor Okroglo izmed predlaganih kandidatov
izbrala Bojana Katrašnika, Marjana Kalana in Marjana Trilerja.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Za člane vaškega odbora Okroglo se imenujejo:
Bojan Katrašnik, Okroglo 29, Naklo, Marjan Kalan, Okroglo 14a, Naklo in Marjan
Triler Okroglo 6, Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Babič je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vaški
odbor Polica izmed predlaganih kandidatov izbrala Roberta Kolenka, Cirila Ovsenika in
Jožeta Urankarja.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Za člane vaškega odbora Polica se imenujejo: Robert
Kolenko, Polica 14, Ciril Ovsenik, Polica 7, Naklo in Jože Urankar, Polica 17, Naklo.
Sklep je bil z 12 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejet.
A.d.14. Menjalna pogodba – Cestno podjetje Kranj
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da se menjalna pogodba
nanaša na nepremičnine v asfaltni bazi Cestnega podjetja. Gre za zamenjavo naše ceste, ki
poteka po sredini asfaltne baze in v naravi to ni več cesta s cesto, ki poteka mimo marketa
Resman, proti doplačilu razlike.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za
sklenitev menjalne pogodbe s Cestnim podjetjem Kranj, d.d., s katero se nepremičnini
parc. št. 614/2 in parc. št. 173/3, k.o. Naklo menja s parc. št. 649/5, parc. št. 649/7, parc.
št. 649/15 in parc. št. 174/1, k.o. Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.15. Prodaja zemljišč industrijska cona Naklo
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnikova je povedala, da gre v tem primeru za
nepremičnine v industrijski coni Naklo ob cesti od Pivke proti Okroglem. Te nepremičnine
spadajo v območje nezazidanih stavbnih zemljišč, v območje urejanja z oznako P 5/16 –
poslovna dejavnost, za katero se predvideva izdelava lokacijskega načrta. Za te nepremičnine
je bila pridobljena cenitev v višini 102 EUR/m². za prodajo teh nepremičnin je potrebno
imenovati komisijo. Naš predlog za sestavo komisije je: Drago Goričan – predsednik, Jože
Mohorič, Gabrijela Jošt, Marko Mravlja in Bojana Umnik –člani. Prodaja nepremičnin se bo
izvedla po metodi javnega zbiranja ponudb.
G. Celar je predlagal, da naj se obvestilo o objavi javnega zbiranja ponudb za prodajo
nepremičnin objavi tudi v drugih medijih.
Po krajši razpravi je župan predlagal
1. Sklep: Izpelje se postopek prodaje zemljišč parc. št. 139/4 – travnik v izmeri 2100
m², vl. št. 128, k.o. Pivka, parc. št. 142/2 – travnik v izmeri 1204 m², vl. št. 128,
k.o. Pivka in parc. št. 141/4 – njiva v izmeri 914 m², vl. št. 157, k.o. Pivka po
metodi javnega zbiranja ponudb. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Imenuje se komisija za prodajo zemljišč v sestavi: Drago Goričan – predsednik,
Jože Mohorič, Gabrijela Jošt, Marko Mravlja in Bojana Umnik –člani. Sklep je
bil soglasno sprejet.
A.d.16. Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Koselj je vprašal:
• kako je z otvoritvijo doma starejših. Župan je odgovoril, da naj bi bil začetek
delovanja doma starejših Naklo 1. septembra letošnjega leta, z ministrstva lahko
rečemo ni nobene pomoči pri pripravi pogodbe z upravljavcem in s koristniki tega
doma, sama otvoritev objekta pa bo 25. junija 2008.
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•

kaj se dogaja v Dupljah v zvezi s preprodajo mamil. Župan je odgovoril, da je o tem
obveščen s strani policije, ki zadevo spremlja.
G. Babič je opozoril na težave v zvezi z obnovo bistriškega klanca in ureditve obvoza. G.
Goričan je odgovoril, da bo po večletnih prošnjah država končno obnovila bistriški klanec,
temu ustrezno je bil urejen tudi obvoz, seveda pa domačini za obvoz uporabljajo tudi
bližnjice, ki jih poznajo, cesto skozi Žeje do Podbrezij pa za tovornjake ne moremo zapreti.
G. Babič je opozoril tudi na most na avtocesti in na slabo izvedeno delitacijo. S strani
prometnega inšpektorja je bila izdana odločba, da se to popravi, vendar do sedaj se to ni
zgodilo. Župan je odgovoril, da to ni v pristojnosti občine.
G. Rehberger je:
• opozoril na puščanje greznice in obupen smrad pri podružnični šoli v Podbrezjah.
Župan je odgovoril, da se od lastnikov ne dobi dovoljenja, da se to sanira.
• opozoril na cesto, ki jo je občina asfaltirala, podjetje Breza pa jo sedaj uporablja za
dvorišče. Župan je odgovoril, da jim je bilo posredovano opozorilo, da morajo to
odstraniti.
• opozoril na cesto med Rantom in Jurčkom na Bistrici, kjer eden izmed lastnikov ne
dovoli nasuti ceste.
G. Kosec je opozoril
• g. Goričana, da naj se ne razburja na svetnike, ko postavljajo vprašanja;
• na neprimerno urejeno krožišče pod poliškim klancem (trava, plevel)
• na zastave ob prazniku ter na košnjo trave ob cestah.
G. Mravlja je vprašal:
• kako je s spremembami prostorskih planov. G. Goričan je odgovoril, da je Občinski
prostorski načrt v izdelavi, pripravlja se okoljsko poročilo, ki je po zakonu obvezno,
temu poročilu mora dati soglasje ministrstvo za okolje in prostor. V sredini junija bo
javna razgrnitev, ki traja 30 dni , v tem času pa bo izvedena tudi javna razprava. Sledi
sprejetje osnutka na občinskem svetu, katerega se posreduje ministrstvu za okolje in
prostor, le-ta pripravi nato predlog za sprejetje na vladi, nato takšen predlog na koncu
potrdi občinski svet. Do pripomb, ki so podane med javno razgrnitvijo se zavzame
stališča in se jih vključi v osnutek.
• kakšno je stališče župana do delovanja gospodarskega odbora in do delovanja
predsednika odbora g. Koselja. Župan je odgovoril, da je poslanstvo tega odbora
prevzelo združenje podjetnikov, kateremu pa se to lahko tudi odvzame.
G. Golba je:
• postavil vprašanje kaj se dogaja v zvezi z lokacijo na Tromeji. Župan je odgovoril, da
je na včerajšnjem sestanku upravnega odbora CERA povedal, da je lokacija Polica
problem zaradi povečanega prometa in je ponovno predlagal, da si v ponedeljek
ogledajo lokacijo Tromejo za postavil regijskega centra za obdelavo podatkov in sicer
pri krožišču v Podbrezjah proti Kovorju na desno stran med cestami.
• vprašal kako je s klancem na Osranki, g. Selak trdi,da je z občino vse urejeno. Župan
je odgovoril, da g. Selak trdi, da je tožbo umaknil, vendar občina iz sodišča ni dobila
ničesar.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.
Zapisala:
Jana Mihelič

OBČINA NAKLO
JANEZ ŠTULAR, ŽUPAN
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