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OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z AP I S N I K
14. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek, dne 23. 09. 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
ŽUPAN: Janez Štular
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Dragica Roblek, Ivan Fic, Urška Štefe, Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas,
Marjana Hanc - Delo
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizacija sklepov 13. redne seje
Potrditev zapisnika 13. redne seje
Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje in zapisnika 1. izredne seje
Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Skupna služba notranje
revizije Kranj« - osnutek in Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov glede skupnega
organa »Skupne službe notranje revizije Kranj«
6. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar – junij 2008 (gradivo ste prejeli že
predhodno)
7. Podelitev koncesije zobozdravnici Teran Eriki, Zg. Duplje 101, Duplje
8. Pogodba o najemu Doma starejših občanov Naklo ( s pripadajočim zemljiščem) za
opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva
9. Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.
10. Prodaja dela nepremičnine parc. št. 670, k.o. Strahinj
11. Ukinitev statusa javnega dobra in prodaja zemljišča parc. št. 1614/2, k.o. Podbrezje
12. Imenovanje vaškega odbora Gobovce
13. Razrešitev člana Odbora za gospodarstvo ter imenovanje novega člana
14. Poročilo župana, pobude in vprašanja

V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnike in svetnice, novinarje ter člane občinske
uprave. Ugotovil je sklepčnost ter v potrditev predlagal predloženi dnevni red. Dnevni red je
bil soglasno sprejet.
A.d.1. Realizacija sklepov 13. redne seje
Župan je povedal, da so bili vsi sklepi 13. redne seje ustrezno realizirani, konstituirana sta
bila vaška odbora za naselji Polica in Okroglo. V zvezi s postavljenim vprašanjem glede ceste
na Osranki in s tem v zvezi s tožbo g. Selaka je župan povedal, da se je v tem času izvedla
sodna obravnava na terenu. G. Fic je še dodal, da se je po 9 letih spora primer Selak zaključil
s poravnavo. Na dveh mejnih točkah se je spremenila prvotno ugotovljena in sodno določena
meja za razliko 40 cm kar pomeni par m² pri površini 100 m². G. Selak se je strinjal s to
poravnavo in sedaj bo možno načrtovati sodobno cesto na tem mestu.
A.d.2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
G. Mravlja je v zvezi z zapisnikom 13. redne seje imel pripombo na zapis njegovega
zadnjega vprašanja in tudi odgovora nanj. G. Mravlja pravi, da je vprašal: kakšno je
stališče župana do delovanja gospodarskega odbora in do delovanja predsednika odbora
g. Koselja. G. Mravlja je še dodal, da je v javnost prišla razlaga, da je on s tem vprašanjem
napadel delo predsednika Združenja podjetnikov, kar pa ni res, s tem vprašanjem je želel le
vzpodbuditi delovanje odbora za gospodarstvo.
Župan je predlagal potrditev zapisnika 13. redne seje z zgoraj navedenim popravkom.
Zapisnik 13. redne seje z zgoraj navedenim popravkom je bil soglasno potrjen.
A.d.3. Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje
Na zapisnik 3. korespondenčne seje pripomb ni bilo in župan ga je predlagal v potrditev.
Zapisnik 3. korespondenčne seje je bil soglasno potrjen.
A.d.4. Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje in zapisnika 1. izredne seje
Pripomb na zapisnik 4. korespondenčne seje in 1. izredne seje ni bilo, zato ju je župan
predlagal v potrditev. Zapisnika 4. korespondenčne seje in 1. izredne seje sta bila soglasno
potrjena.
A.d.5. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Skupna služba notranje
revizije Kranj« - osnutek in Pogodba o ureditvi medsebojnih odnosov glede skupnega
organa »Skupne službe notranje revizije Kranj«
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je osnova za sprejem
predlaganega odloka zakon o lokalni samoupravi, predvsem pa Pravilnik o usmeritvah za
usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. Ta pravilnik govori o tem, da
mora imeti vsak, ki upravlja z javnimi financami vzpostavljen notranji nadzor. Občina ima
lahko za ta namen zaposlenega svojega notranjega revizorja, možno je tudi, da več občin
skupaj ustanovi skupno službo notranje revizije, možno pa je tudi letno izbrati preko razpisa
zunanjega revizorja. Država ustanovljene skupne službe tudi sofinancira – največ do polovice
na podlagi zahtevka. Danes se predlaga v sprejem osnutek odloka o ustanovitvi takšnega
skupnega organa, ta odlok je potem osnova za sklenitev pogodbe med ustanoviteljicami, s
katero se bodo uredila razmerja med občinami ustanoviteljicami. Vzorec takšne pogodbe tudi
prilagamo. V osnutku so zajete vse občine na območju bivše občine Kranj ter občina Tržič.
Mnenje g. Kosca je, da je zunanja revizija bolj opravičena kot notranji nadzor. Notranji
revizorji so odgovorni neposredno županu. Glede pogodbe ga je zanimalo kako če nekdo
odstopi od pogodbe, kako se mora potem organizirati.

G. Goričan je odgovoril, da možnost zunanje revizije še vedno obstaja, notranjo revizijo je
po zakonu potrebno organizirati.
G. Mravlja je vprašal ali bi bila ta služba lahko neposredno podrejena občinskemu svetu. G.
Goričan je odgovoril, da je skupna služba organ občinske uprav, ki je v celoti podrejena
županu. Notranja revizija se izvaja za potrebe župana oziroma za posredovanje informacij o
napakah in o odpravljanju le-teh.
G. Celar je opozoril, da v pogodbi ni opredeljeno število revizorjev, predvidena je letna
odobritev, kar pa pomeni, da je težko planirati stroške. V pogodbi je potrebno definirati
število revizorjev in višino stroškov.
G. Goričan je odgovoril, da se pogodba danes ne potrjuje, priložena je le kot vzorec.
Po zaključeni razpravi je župan predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Celar je še dodal, da mora biti pri sprejemanju predloga odloka pripravljena tudi pogodba.
A.d.6. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar – junij 2008
Župan je povedal, da je bilo gradivo za to točko poslano že v mesecu avgustu, obravnava pa
se na današnji seji. Župan je predal besedo ge. Roblekovi. Ga. Roblekova je povedala, da so
prihodki v prvem polletju realizirani 24 %, to pa iz razloga, ker se planirane prodaje zemljišč
v prvem polletju še niso realizirale. Planirana evropska sredstva tudi še niso bila prejeta in
tako je tu realizacija 0%.
G. Kosca je zanimala postavka sanacija divjih odlagališč, porabljenih je že 81% sredstev – za
kaj so bila porabljena. G. Fic je pojasnil, da so bila sredstva porabljena za dokončanje sanacije
divjega odlagališča v Zgornjih Dupljah. Tu je bila izvedena regulacija hudournika Dupulnika,
uredili in zatravili smo vse brežine, splaniranega je bilo okrog 3000 m³ materiala, postavili
smo rampo in vsem uporabnikom te ceste razdelili ključe. Skupni strošek sanacije tega
odlagališča je 60.000 EUR.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se informacija o polletni realizaciji proračuna
Občine Naklo za leto 2008. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Podelitev koncesije zobozdravnici Teran Eriki, Zg. Duplje 101, Duplje
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je pojasnil, da v tem primeru ne gre za
podelitev nove koncesije pač pa gre za prenos koncesije s katero občina že razpolaga in je
bila do konca septembra 2008 podeljena g. Francu Gradišar, Sp. Duplje 4, Duplje. Na
področju odraslega zobozdravstva ima koncesijo tudi ga. Teran Erika, ki je izrazila interes, da
bi prevzela koncesijo od g. Gradišar Franca skupaj s kadri zaposlenimi pri njem. V tem tednu
smo pridobili tudi pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pričakuje
se še mnenje ministrstva za zdravje.
Župan je v sprejem predlagal Sklep: Zobozdravnici Teran Eriki, Zg. Duplje 101,
Duplje, se s 1. 10. 2008 podeli koncesija za opravljanje dejavnosti na področju odraslega
zobozdravstva v višini 0,50 tima (50 %), pod pogojem, da se za podelitev pridobi
soglasje Ministrstva za zdravje v skladu z zakonom. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Pogodba o najemu Doma starejših občanov Naklo ( s pripadajočim zemljiščem)
za opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je bila z gradivom
posredovana prvotna pogodba o najemu Doma starejših občanov, katera pa je bila kasneje še
popravljena in smo vam jo poslali naknadno. Popravki so tudi posebej označeni. V skladu s
stanovanjskim zakonom moramo za ta objekt imenovati upravitelja, kateri bo opravljal tudi
tekoče vzdrževanje objekta. S to pogodbo dajemo dom starejših občanov v najem najemniku

Dom starejših občanov Preddvor, pod pogoji, ki so v pogodbi navedeni. S to pogodbo si
zagotavljamo prednostno pravico za sprejem naših občanov.
G. Kosec je vprašal zakaj je prišlo do spremembe 4. in 5. člena, kjer se najemodajalcu nalaga
več obveznosti, najemniku pa manj.
G. Goričan je pojasnil, da za takšno enoto (46 postelj) po kriterijih ministrstva pripada 0,50
hišnika, ki je hkrati po potrebi tudi voznik morebitnih bolnikov iz doma. Direktorica je
mnenja, da vse vzdrževanje v takšnem objektu hišnik s polovičnim delovnim časom ne bo
zmogel. Občina je na takšnem objektu dolžna izbrati upravitelja in odločitev je bila, da naj on
prevzame tudi tekoče vzdrževanje. Iz cene bi izločili tisti del, ki se nanaša na tekoče
vzdrževanje in bi pripadal občini. G. Goričan je še povedal, da bo potrebno dodatne pogodbe
pripraviti za zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bo odobrila dodatna sredstva za dodaten
strokovni kader v tem domu. Problem je sistemizacija, saj je direktorica mnenja, da s kadrom,
ki je predviden za takšno število postelj ne more poslovati. Pogajanja na zavarovalnici že
potekajo, računamo tudi na pomoč ministrstva.
G. Meglič je dodal, da je to pogodba o izvajanju dejavnosti domske oskrbe. Sledila bo še
druga – pogodba o upravljanju doma. Opravljen je bil razpis za izbor najugodnejšega
ponudnika in izbrano je bilo podjetje Dom sistemi. Upravljavec bo opravljal vsa upravljavska
dela, koordinacijo med vsemi lastniki, vzdrževalna dela in dela hišnika, kateri bo opravljal
hišniška opravila tudi na sosednjem večnamenskem objektu. Zadnji sestanek na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve - pri g. Dominkošu je bil uspešen, saj nam je zagotovil
zagonska sredstva.
G. Celar je dodal, da smo v tem primeru v bolj neugodnem položaju saj ne moremo
postavljati pogojev, izvajalca potrebujemo in to čim prej, da se dom odpre in začne poslovati.
Zanimalo ga je zakaj je v zadnjem odstavku 9. člena izpuščen 6 mesečni rok za sprejem
lastnika bivalne enote od njegove najave po tej potrebi. G. Goričan je odgovoril, da se
določbe Pravilnika, ki je v tem odstavku naveden, smiselno lahko uporabljajo za to navedbo,
ki je črtana.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Sprejme se pogodba o najemu
Doma starejših občanov Naklo (s pripadajočim zemljiščem) za opravljanje dejavnosti
institucionalnega varstva. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Imenovanje člana skupščine javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je pojasnil, da v mesecu oktobru 2008
poteče mandat članom skupščine javnega podjetja Komunale Kranj. Predstavnik naše občine
je bil g. Janez Štular. Predlog je, da se g. župana potrdi tudi za novi mandat.
G. Goričan je predlagal Sklep: Občinski svet Občine Naklo za člana skupščine javnega
podjetja Komunale Kranj, za štiriletni mandat od 2008 – 2012, imenuje g. Štular
Janeza, stanujočega Strahinj 135, 4202 Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Goričan je v nadaljevanju pojasnil, da v mesecu novembru 2008 poteče tudi štiriletni
mandat nadzornemu svetu Komunale Kranj. V nadzorni svet šest članov imenuje skupščina
javnega podjetja, od tega Mestna občina Kranj imenuje pet članov, ostale družbenice pa enega
člana, tri člane imenuje svet delavcev javnega podjetja. Predstavnik ostalih družbenic je bil v
tem mandatu g. Ciril Kozjek iz občine Šenčur in predlog je, da se g. Kozjeka potrdi tudi za
novi mandat.
G. Celar je pripomnil, da bi bilo smiselno, da bi se dogovorilo za kriterije in bi se s
kandidatom krožilo po vseh občinah družbenicah.
Mnenje večine svetnikov je bilo, da naj se kroži in o predlaganem kandidatu niso odločali.

A.d.10. Prodaja dela nepremičnine parc. št. 670, k.o. Strahinj
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da se na podlagi vloge občana za odkup
dela zemljišča, ki je občinska javna cesta, v naravi pa predstavlja del travnika ob javni cesti,
predlaga prodaja tega zemljišča po ceni 60 EUR za m². Na podlagi pred časom opravljene
cenitve za funkcionalna zemljišča naših občanov je cena takrat znašala 50 EUR, to ceno smo
revalorizirali in sedaj znaša 60 EUR za m². Kupec – Mravlja Marko plača tudi vse stroške
povezane s prodajo nepremičnine.
G. Mravlja je vprašal kako, da se je cena sedaj zvišala na 60 EUR, saj smo g. Pavlinu pred
časom prodali po ceni 50 EUR.
G. Fic je pojasnil, da je prvotna cenitev bila opravljena v letu 2004, zato smo jo sedaj
revalorizirali.
G. Babič je predlagal, da naj se nova cena začne upoštevati z novim letom. Podobnega
mnenja je bila večina svetnikov.
G. Mravlja je pripomnil, da bo razliko v ceni doniral vrtcu.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev prodajne
pogodbe za del nepremičnine parc. št. 670, k.o. Strahinj, cesta v izmeri 30 – 40 m, po
ceni 50 EUR za m².
A.d.11. Ukinitev statusa javnega dobra in prodaja zemljišča parc. št. 1614/2, k.o.
Podbrezje
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je pojasnil, da se je o prodaji tega zemljišča že
odločalo na občinskem svetu v prejšnjem mandatu. Naknadno je bilo ugotovljeno, da še ni
izvzeto iz javnega dobra. Cena se glede na sklep iz prejšnje točke dnevnega reda tudi
spremeni na 50 EUR za m².
Župan je dal na glasovanje
1. Sklep: Sprejme se Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parc. št. 1614/2 –
pot, k.o. Podbrezje. Sklep je bila soglasno sprejet.
2. Sklep: Občinski svet pooblašča župana za sklenitev prodajne pogodbe za
nepremičnino parc. št. 1614/2 – pot v izmeri 50 m² , k.o. Podbrezje po ceni 50
EUR za m². Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Imenovanje vaškega odbora Gobovce
Župan je predal besedo g. Babiču. G. Babič je povedal, da so stranke zastopane v občinskem
svetu za vaški odbor Gobovce posredovale štiri predloge. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je predloge pregledala in za tri članski vaški odbor Gobovce predlaga
naslednje člane: Rado Obid, Gobovce 7, Anton Šubic, Gobovce 3 in Jožef Cankar, Gobovce
12. Kandidata g. Grašič Antona je komisija ocenila za neprimernega. G. Golba je v bran g.
Grašiča povedal, da je on univerzitetno diplomiran inženir elektrotehnike, odgovoren
projektant z licenco. Župan je povedal, da mora biti član vaškega odbora sposoben
komunicirati z ljudmi. G. Golba je še dodal, da če je kandidat po mnenju komisije
neprimeren, bi morala komisija stranko o tem tudi obvestiti in bi pripravili nov predlog za
člana vaškega odbora.
G. Kosec je predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda in naj se primernost oziroma
neprimernost g. Grašiča še bolj razjasni.
Župan je točko Imenovanje vaškega odbora Gobovce umaknil iz dnevnega reda.
A.d.13. Razrešitev člana Odbora za gospodarstvo ter imenovanje novega člana
Župan je predal besedo g. Babiču. G. Babič je pojasnil, da se na predlog predsednika odbora
za gospodarstvo g. Koselja iz odbora za gospodarstvo razreši sedaj bivšega predsednika
Združenja podjetnikov Naklo g. Pečnik Mira ter na njegovo mesto imenuje novega

predsednika Združenja podjetnikov Naklo g. Kolenko Roberta. Oba kandidata se z zamenjavo
strinjata.
Župan je dal na glasovanje Sklep: G. Pečnik Mira se razreši članstva v Odboru za
gospodarstvo, na njegovo mesto se imenuje g. Kolenko Roberta. Enaka zamenjava se
opravi tudi ne mestu predsednika Komisije za malo gospodarstvo, ki deluje v sklopu
Odbora za gospodarstvo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.14. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
• o prispelem sklepu o odobritvi izvedbe investicije za izgradnjo AC priključka Naklo
izdanega s strani Ministrstva za promet;
• o nadaljevanju gradnje kanalizacije, v Strahinju se gradnja zaključuje in se nadaljuje v
Dupljah; g. Fic je še dodal, da se je izgradnja začela na južnem delu Sp. Dupelj na
obrobju po travnikih in se nadaljuje proti sredini vasi, potrebno bo malo potrpljenja s
strani občanov saj se bodo pojavljale zapore cest, gradnja se bo izvajala letos in še
prihodnje leto;
• o objavi odprtega pisma županu v zvezi z nogometnim igriščem v Naklem Župan je
dodal, da se je pogovarjal s predstavniki Športnega društva Naklo o primerni lokaciji,
ki je pa ni bilo. Lokacija v Strahinju je v pripravi, v lasti občine je večji del zemljišča,
pridobili smo soglasje Zavoda za varovanje naravne dediščine in Zavoda za varovanje
kulturne dediščine. To zemljišče bo vključeno v spremembo prostorskih planov, ki se
bo sprejemala še letos. Če bo šlo vse po načrtih se v letu 2009 lahko prične z izgradnjo
nogometnega igrišča. Župan je še dodal, da se je v občini veliko investiralo za šport,
saj je zgrajena telovadnica ob osnovni šoli, športna dvorana pri srednji šoli, urejeno
zunanje športno igrišče pri šoli v Naklem in tudi v Dupljah. Drugo vprašanje pa je ali
bi se večina občanov strinjala s tem, da bi znesek 2 mio EUR namenilo za izgradnjo
nogometnega igrišča. G. Kosec je predlagal, da naj se ponovno poskusi pogajanje –
tudi s strani občinskih svetnikov, za zemljišče pri šoli, ki je še vedno najprimernejše.
G. Fic je dodal, da je za lokacijo v Strahinju z dvema lastnikoma sklenjena
predpogodba za 3000 m² po ceni 15 EUR. G. Meglič je povedal, da tega zemljišča
nikakor ni možno prekategorizirati v zazidljivo zemljišče. To je območje spominskega
parka in največ, kar se je lahko doseglo je sprememba za namen športa in rekreacije.
Pobude in vprašanja:
• g. Celar je postavil vprašanje kako je s spremembo meje spominskega parka Udin
Boršt, o kateri se pogovarjamo že dalj časa. G. Goričan je odgovoril, da je sedaj
ministrstvo dalo nalogo, da naj se začne s spremembo odloka o spominskem
parku.
• g. Mravlja je vprašal kako je s spremembo prostorskih planov. G. Goričan je
odgovoril, da se čaka na okoljsko poročilo in v oktobru se pričakuje javna
razgrnitev osnutka, v okviru katere bo tudi javna obravnava. Temu bo sledilo
odločanje o sprejetju osnutka na občinskem svetu. Sprejet osnutek se pošlje na
Urad za prostorsko planiranje in nato v potrditev na vlado.
• g. Goričan je svetnike opozoril, da so volitve mimo in obešeni plakati naj se
pospravijo.
• g. Golba je vprašal kako je z asfaltiranjem ceste mimo Trnovca. G. Fic je
odgovoril, da se je zaradi še nerealiziranih planiranih prihodkov posamezne
projekte dalo na čakanje in med temi je tudi omenjena cesta.

•
•
•
•

•

g. Golba je vprašal kakšno je stanje s sušilnico v Podbrezjah. Župan je odgovoril,
da je zemljišče v lasti Marinškovih.
g. Kosec je opozoril na črno odlagališče v Podbrezjah, kjer je tudi potrebno
ukrepati, saj je stanje grozljivo, opozoril je tudi na pot proti Savi, kjer bi bilo tudi
potrebno postaviti ograjo oziroma zadevo urediti.
g. Kosec je še vprašal ali je koriščenje gramoza pod kontrolo občine. Župan je
odgovoril, da to ni pristojnost občine pač pa ministrstva za okolje in prostor, ki
podeli koncesijo.
g. Kosec je vprašal ali je občina dala dovoljene za deponiranje zemlje ob ribnik
Želin. G. Fic je odgovoril, da je to na vrhu Cegelnice, kjer je začasno deponiran
izkop od obnavljanja vodovoda, čez mesec dni bo izvedena še meteorna
kanalizacija in nato bo vse skupaj odpeljano v gramoznico Bistrica, sproten odvoz
ni bil mogoč zaradi cestne zapore zaradi gradnje v Strahinju.
g. Mravlja je vprašal ali je možno občinskega redarja zadolžiti za divja
odlagališča. G. Goričan je odgovoril, da občinska redarska služba lahko ukrepa le
na javnih površinah. G. Fic je dodal, da je dolžnost lastnika zemljišča, da skrbi za
red na svojem zemljišču.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
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