OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0018/2009-04
Datum: 21.9.2009

Z A P I S N I K
18. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 17. 9. 2009, ob 18.00
uri v sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Zdravko Cankar,
Marko Mravlja, Albin Golba, Ana Žontar, Anton Kosec, Peter Celar, Branka Uranič, Albin
Rehberger, Ana Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
ŽUPAN: Janez Štular
OSTALI PRISOTNI: Janez Rakar – Medobčinski inšpektorat Kranj, Blaž Belehar - v.d.
ravnatelja Osnovne šole Naklo, Marija Pivk Oman, Ivan Hočevar, Roman Udir – Komunala
Kranj,
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Dragica Roblek, Ivan Fic, Bojana Umnik, Jana
Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizacija sklepov 17. redne seje in 3. izredne seje
Potrditev zapisnika 17. redne seje (zapisnik že posredovan)
Potrditev zapisnika 3. izredne seje (zapisnik že posredovan)
Predlog novih cen odlaganja komunalnih odpadkov
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo – hitri
postopek
6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«
- osnutek
7. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar – junij 2009
8. Prodaja stanovanja na naslovu Čirče 39, Kranj
9. Prodaja stanovanja na naslovu Temniška ulica 34, Naklo
10. Prodaja dela nepremičnine parc. št. 1099/1, k.o. Duplje
11. Odkup zemljišča dela nepremičnine parc. št. 409/3, k.o. Pivka
12. Strategija razvoja vodovodnega omrežja v Občini Naklo – informacija (gradivo
posredovano na seji)
13. Imenovanje novega člana uredniškega odbora glasila Glas Občine Naklo (gradivo že
posredovano)
14. Predstavitev v.d. ravnatelja OŠ Naklo in poročilo o financiranju osnovnošolske
dejavnosti
15. Poročilo župana, pobude in vprašanja
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V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnice in svetnike, novinarje, člane občinske
uprave ter povabljene goste. Župan je ugotovil sklepčnost in predlagal dopolnitev
dnevnega reda z novo 15. točko: Imenovanje članov v svet zavetišča za zapuščene živali,
prvotna 15. točka tako postane 16. točka. Tako dopolnjen dnevni red je župna dal na
glasovanje in dopolnjeni dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.1. Realizacija sklepov 17. redne seje in 3. izredne seje
Župan je poročal, da so sklepi 17. seje v večini realizirani. V zvezi s problematiko prevoza
ge. Kuhar zadeva še ni razjasnjena, čakamo na poročilo Doma upokojencev Kranj v zvezi s
sestavo cene prevoza, iz Centra za socialno delo čakamo na poročilo o nujnosti oziroma
opravičenosti nadaljnjega opravljanja te storitve za go. Kuhar.
G. Koselj je ponovno opozoril na oznako kraja Duplje v rondoju v Naklem. G. Fic je
odgovoril, da ima označevanje krajev svoja pravila, lahko pa se poda pobuda.
G. Kosec je ponovno opozoril na problem japonskega dresnika, kateri se hitro razrašča in
zastruplja zemljo. Župan je odgovoril, da je vsak lastnik dolžan skrbeti za svoje zemljišče, v
primeru regionalnega ali državnega projekta bomo vsekakor pristopili zraven, občina sama pa
tega problema ne more rešiti.
G. Golba je povedal, da je v zapisniku navedeno, da pobuda Gorenjskega ekološkega društva
po mnenju župana ni primerna za obravnavo, ker so bili oni proti. G. Golba sprašuje proti
čemu so bili proti. Župan je odgovoril, da so proti vsemu. V zvezi z ločenim zbiranjem
odpadkov in 14 dnevnim odvozom bodo dajali predloge naši odbori in ne neko društvo.
G. Golba je ponovno vprašal kateri projekti iz evropskih sredstev so izpadli in zakaj. G. Fic
je povedal, da je bilo že na zadnji seji povedano, da ni izpadel noben projekt. Še vedno
ostajamo na 750.000 EUR evropskih sredstev za projekt kanalizacija in vodovod Spodnje
Duplje. Za leto 2008 je bil podan le en zahtevek za povračilo sredstev v višini 180.000 in
tako je realizacija na tem projektu točno v tej višini, vse ostalo bo realizirano v letošnjem letu.
G. Golba je ponovno postavil vprašanje katere storitve opravlja odvetniška družba Hočevar
Mokorel. Župan je odgovoril, da nas omenjena družba zastopa na sodišču.
G. Golba je povedal, da ga. Roblek še vedno ni podala odgovora na vprašanje koliko kupnine
je CP Kranj že plačalo in kdaj za parcelo v Gobovcih. Ga. Roblek je povedala, da je bil točen
znesek naveden v gradivu za 3. izredno sejo – pri sprejemanju rebalansa. CP Kranj nam
dolguje še 370.000 EUR od skupno 1,6 mio EUR.
G. Golba je g. Fica ponovno vprašal kakšen je postopek izbora pogodbenih vzdrževalcev
občinskih cest – razpis ali kaj drugega. G. Fic je odgovoril, da se vzdrževalca izbere z javnim
naročilom malih vrednosti z zbiranjem ponudb. Podane so bile tri ponudbe in najugodnejši
ponudnik je bil izbran.
G. Golba je v zvezi s pogodbami, katere ima občina sklenjene z radijskimi in televizijskimi
postajami, vprašal, ali se društva pri objavljanju lahko sklicujejo na te pogodbe. G. Goričan
je odgovoril, da lahko, vendar le za oglaševanje in ne za reklamiranje.
G. Golba je vprašal kakšna je situacija v zvezi s prejemanjem občinskega prostorskega
načrta. G. Goričan je odgovoril, da ga lahko pričakujemo na oktobrski ali še celo na
septembrski seji.
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A.d.2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
G. Golba je opozoril na postavko streha v Podbrezjah, ki je bila v proračunu za leto 2006,
2007 in 2008, sedaj pa je izpadla iz rebalansa proračuna za leto 2009. Župana prosi, da pove
katero leto se bo streha obnovila, saj časovno prestavljanje kaže na negospodarski odnos do
občinske lastnine. Župan je odgovoril, da je streha potrebna obnove, ne dela se pa škoda.
Župan je dal v potrditev zapisnik 17. redne seje. Zapisnik je bil soglasno potrjen.
A.d.3. Potrditev zapisnika 3. izredne seje
Župan je predlagal v potrditev zapisnik 3. izredne seje, kateri je bil soglasno potrjen.
A.d.4. Predlog novih cen odlaganja komunalnih odpadkov
Župan je predal besedo g. Hočevarju-direktorju Komunale Kranj. G. Hočevar je vse lepo
pozdravil in povedal, da predlog novih cen odlaganja komunalnih odpadkov temelji na že
podpisanih pogodbah s prevozniki in na že opravljenih storitvah za Komunalo Kranj. Prevozi
mešanih komunalnih odpadkov se izvajajo iz Zarice na deponijo Mala Mežakla in na deponijo
Logatec. V predlogu gre za strošek odlaganja, takse in inštituta finančnega jamstva, ki ga
prinaša nova Uredba o odlaganju odpadkov. Finančno jamstvo za deponijo Logatec ni enako
kot na deponiji Mala Mežakla, saj deponija Logatec ni regijska deponija in je dobila le
začasno dovoljenje deponiranja odpadkov za dobo 4-ih let. Finančna jamstva bodo omogočila
zapiranje deponije v naslednjih 30-ih letih. Na deponiji na Jesenicah so finančna jamstva
manjša, saj je v državnem operativnem programu ta deponija opredeljena kot regijska
deponija. Za to deponijo se bo iskalo okoljevarstveno dovoljenje, katero omogoča delovanje
še naslednjih 30 let.
Župan je povedal, da se je povišanje cen pričakovalo, saj Gorenjska nima Centra za zbiranje
odpadkov tako kot je to predvideval CERO.
G. Kosec je povedal, da se z ločenim zbiranjem (plastenke, konzerve, biološki odpadki) zna
občutno zmanjšati odpadke, ki so potrebni za odvoz.
G. Hočevar je dodal, da če se bo odpadke ločevalo na izvoru, potem bo tudi manj
odloženega. Velika pridobitev je deponija za ločeno zbiranje odpadkov v Naklem ter tudi novi
ekološki otoki. Zmanjšanje stroškov je možno tudi z manjšimi zabojniki (120 l ali 80 l), katere
je možno tudi najeti.
G. Cankar je vprašal ali Komunala Kranj ne vozi na deponije s svojimi vozili. G. Hočevar je
odgovoril, da se je po situaciji, ko je odpadla deponija Tržič, kamor naj bi po državnem
operativnem programu vozila Komunala Kranj bilo potrebno hitro organizirati in izposlovali
smo deponijo Jesenice in Logatec. Za Jesenice imamo pogodbo za pol leta in z Logatcem za
eno leto. Koliko časa bo takšna situacija trajala nam ni znano. Zato smo za ime občine in s
pooblastilom županov izbrali najugodnejše prevoznike.
G. Celar je opozoril, da je iz tabel v gradivu možno razbrati, da gre za 10-kratno povišanje
cen odlaganja odpadkov, kar pa dejansko ni res.
Ga. Pivk je povedala, da gre v bistvu za 3-kratno povišanje cen deponiranja, cena za zbiranje
je cca 1 EUR po osebi.
G. Krumpestar je predlagal, da naj se o tej problematiki – o povišanju cen in o možnem
načinu zmanjševanja stroškov za gospodinjstvo obvesti občane z zgibanko ali na kakšne drug
način. G. Hočevar je odgovoril, da se vsaka sprememba uvaja postopoma in ne na silo ter se
o tem na različne načine občane tudi obvešča.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep: Določijo se nove višine tarifnih
postavk za storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov:
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Za gospodinjstva:
EUR/liter na mesec
0,0502
0,0066
0,0174
0,0107
0,0850

odlaganje
prevoz na odlagališče
finančno jamstvo
okoljska dajatev
SKUPAJ

Za poslovno dejavnost:

v EUR na odvoz
volumen zabojnik a (v l)
odlaganje
prevoz na odlagališče
finančno jamstvo
okoljska dajatev
SKUPAJ

80
0,9347
0,1235
0,3235
0,1998
1,5815

120
1,4020
0,1853
0,4852
0,2997
2,3722

160
1,8693
0,2471
0,6469
0,3997
3,1630

240
2,8040
0,3706
0,9704
0,5995
4,7445

500
5,8416
0,7722
2,0216
1,2489
9,8843

660
7,7109
1,0193
2,6685
1,6486
13,0473

700
8,1782
1,0810
2,8303
1,7485
13,8380

900
1100
10,5149 12,8515
1,3899 1,6988
3,6389 4,4476
2,2480 2,7476
17,7917 21,7455

V cenah ni vključen DDV.
Sklep je bil s 13 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejet.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje dodatni Sklep:
Cene veljajo od 1.10.2009 za obdobje 6 mesecev. V primeru večje spremembe količine
odloženih odpadkov ali zaračunanih litrov, občinski svet pooblašča župana, da na svetu
ustanoviteljev odloča glede spremembe cen. Za večjo spremembo se šteje sprememba v
višini +-20 % v izračunih upoštevane teže odloženih odpadkov in zaračunanih litrov.
Dodatni sklep ni bil sprejet.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje drugi dodatni Sklep: Cene veljajo od
1.10.2009 za obdobje 6 mesecev. Dodatni sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo – hitri
postopek
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da s tem odlokom v ničemer ne
spreminjamo organiziranost občinske uprave pač pa gre samo za ureditev njenega delovanja z
odlokom. Ta odlok predstavlja pravno podlago za ustanovitev skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat Kranj ter tudi skupno občinsko upravo za izvajanje notranje
revizijske službe. Ga. Umnik je predlagala, da se v prvem odstavku 16. člena navedba
»iz lastne pristojnosti« nadomesti z »iz izvirne pristojnosti« ter v drugem odstavku tega
člena se »iz občinske pristojnosti« nadomesti » z »iz izvirne pristojnosti« zaradi
poenotenja terminologije.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Odlok o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj« - osnutek
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da gre za uskladitev Odloka z
navodili Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in predal
besedo g. Rakarju – vodji Medobčinskega inšpektorata Kranj. G. Rakar je pojasnil, da je
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SVLR posredovala zahtevo, da morajo vse občine, ki so v preteklosti že ustanovile organ
skupne občinske uprave svoje odloke uskladiti z direktivami te službe, ki se nanašajo na
zakonodajo s področja lokalne samouprave, s področja organizacije in sistema javnih
uslužbencev, natančno je potrebno določiti področja in naloge skupne uprave v skladu z
zakonom. Sprememb je veliko zato se v sprejem predlaga nov odlok, kateri mora biti sprejet
do konca letošnjega leta, saj predstavlja osnovo za dotacijo iz sredstev državnega proračuna v
višini največ 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov občinskih proračunov za
financiranje organa skupne občinske uprave.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«. Sklep je
bil soglasno sprejet.
A.d.7. Poročilo o realizaciji proračuna v obdobju januar – junij 2009
Župan je odprl razpravo v zvezi s polletno realizacijo proračuna.
G. Kosec je vprašal kaj se bo naredilo s sredstvi za sanacijo divjih odlagališč ter opozoril na
divje odlagališče v Podbrezjah. G. Fic je odgovoril, da se bo iz teh sredstev postavila odbojna
ograja na poti na Savo.
G. Golba je vprašal za katera gradbena območja se pričakuje izpad prihodka od komunalnega
prispevka. Ga. Roblek je odgovorila, da se na podlagi polletne realizacije pričakuje, da
komunalni prispevek ne bo realiziran v planirani višini. Plan se oceni na podlagi lanskoletne
realizacije za celotno območje občine in ugotavlja se, da se na splošno gradi manj, sploh pa
poslovni objekti.
G. Celar je vprašal v zvezi s postavko Pločnik Strahinj, katera je še nerealizirana. Župan je
predlagal, da se ga le asfaltira in od cestišča loči s črto. G. Celar je predlagal, da se naredi
projekt in da se v prihodnjem letu del pločnika tudi zgradi.
G. Kosec je opozoril na spomenik 1. Kranjske čete postavljen na Cegelnici, kateri je potreben
obnove, na postavki obnova spomenikov pa so še razpoložljiva sredstva.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Občinski svet se je seznanil z realizacijo
proračuna Občine Naklo za I. polletje 2009. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Prodaja stanovanja na naslovu Čirče 39, Kranj
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnik je pojasnila, da je bil za prodajo
navedenega stanovanja objavljen razpis za javno zbiranje ponudb za nakup stanovanja.
Prispela je le ena ponudba s strani sina sedanje najemnice stanovanja in ponudil je 60.000
EUR. Ponudba je bila pravočasna in popolna, zato je komisija županu predlagala, da jo
sprejme. V prilogi je tudi predlog pogodbe.
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Sklene se kupoprodajna pogodba za
prodajodvosobnega stanovanja s kabinetom z oznako št. 02, v skupni izmeri 72,72 m², v
stanovanjski hiši na naslovu Čirče 39, 4000 Kranj, stoječi na nepremičninah parc. št.
30/2, vl. št. 608 in parc. št. 500/8, vl. št. 563, obe k.o. Čirče. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Prodaja stanovanja na naslovu Temniška ulica 34, Naklo
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnik je povedala, da navedeno stanovanje
predstavlja polovico stanovanjske hiše s polovico dvorišča na tem naslovu in sicer s
pohištvom opremljeni pritlični del s pripadajočimi skupnimi deli stavbe. Občina Naklo je
postala lastnica omenjenega stanovanja na podlagi pogodbe sklenjene z. go. Vesno Bostele, ki
je Občini Naklo v zameno za doplačevanje oskrbnine v domu za starejše občane izročila v last
in posest navedene dele nepremičnine. S pogodbo se je občina zavezala, da bo približno 35
m² tega zemljišča, po izvedeni parcelaciji, prodala g. Marjanu Trampužu. Prodaja
nepremičnin se bo izvedla po metodi javnega zbiranja ponudb.
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Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Izpelje se postopek prodaje stanovanja na
naslovu Temniška 34, Naklo (½ delež nepremičnin parc. št. 94/7 in parc. št. 95/6, k.o.
Pivka) po metodi javnega zbiranja ponudb. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Prodaja dela nepremičnine parc. št. 1099/1, k.o. Duplje
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da gre v tem primeru za del zemljišča
parc. št.1099/1, k.o. Duplje, ki je že pozidan zadnjih 20 let in gre za vzpostavitev
zemljiškoknjižnega stanja kot je v naravi. Stroške parcelacije nosi kupec, predlagana cena je
50 EUR/m².
Župan je dal na glasovanje Sklep: Izvede se delitev nepremičnine parc. št. 1099/1, k.o.
Duplje v skladu s priloženo skico, stroške parcelacije nosi kupec. Po pravnomočni
odločbi geodetske
uprave in obvestilu o spremembi površine se novonastalo
nepremičnino izvzame iz javne rabe. Občinski svet pooblasti župana za sklenitev
prodajne pogodbe z Aljošo Kuhar, Zg. Duplje 47, Duplje glede novonastale
nepremičnine po ceni 50 EUR/m². Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Odkup zemljišča dela nepremičnine parc. št. 409/3, k.o. Pivka
Župan je predal besedo g. Fic. G. Fic je povedal, da je z go. Janežič obstajal mejni spor in na
zadnji sodni poravnavi na terenu je bilo jasno ugotovljeno poseganje na javno pot. Ga. Janežič
oziroma njen odvetnik predlaga odkup dela zemljišča, na katerem stoji betonska ograja, delno
podporni betonski zid v dolžini 20 m in širini 0,5 m na Temniški ulici. Ulica sama po sebi ni
široka vendar bi bilo možno skleniti kompromis za pridobitev zemljišča v industrijski coni
Naklo na lokaciji Dializnega centra, kjer potrebujemo zemljišče za dostopno cesto v
industrijsko cono.
Župan je predlagal Sklep: Na podlagi predlagane poravnave v nepravdnem postopku v
zadevi N 30/2004 zaradi sodne ureditve meje med nepremičninama parc. št. 95/1, k.o.
Pivka, last Janežič Gabrijele in parc. št. 409/3 – javna pot, last Občine Naklo, se sprejme
sklep, da Občina Naklo pristane na omenjeno poravnavo pod pogojem, da se
ugotovljena sporna površina (9 m²) ureja s kupoprodajno pogodbo pri odkupuzamenjavi dela zemljišča parc. št. 111/1, k.o. Pivka (glej prilogo).
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Strategija razvoja vodovodnega omrežja v Občini Naklo – informacija
Župan je predal besedo g. Udirju G. Udir je povedal, da se je skupaj z občinsko upravo
pripravil osnutek Strategije razvoja oskrbe s pitno vodo v Občini Naklo za obdobje 20092024, na katerega bodo lahko še podane pripombe in dopolnitve.
G. Meglič je v kratkem opisal predlagani dokument, ki vsebuje kratek opis zgodovine, našteti
so obstoječi ter možni vodni viri, navedena je poraba vode za leto 2008 ter predvidena poraba
vode do leta 20024. Opisani so potrebni ukrepi na vodovodnem omrežju in ocena stroškov.
Priloženi sta tudi karti obstoječega stanja in situacije potrebnih obnov.
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Strategije razvoja
oskrbe s pitno vodo v Občini Naklo za obdobje 2009-2024. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.13. Imenovanje novega člana uredniškega odbora glasila Glas Občine Naklo
Župan je predal besedo g. Babiču. G. Babič je povedal, da je g. Koselj – član uredniškega
odbora glasila Glas Občine Naklo predlagal svoj odstop in za namestnika predlagal Pravhar
Petra, Sp. Duplje 5, Duplje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje je
predlog sprejela in ga v potrditev predlaga tudi Občinskemu svetu.
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Župan je dal na glasovanje Sklep: Za člana uredniškega odbora glasila Glas Občine
Naklo se namesto g. Stanislava Koselja imenuje g. Pravhar Peter, Sp. Duplje 5, 4203
Duplje. Sklep je bil soglasno sprejet.

A.d.14. Predstavitev v.d. ravnatelja OŠ Naklo in poročilo o financiranju osnovnošolske
dejavnosti
Župan je predal besedo g. Blažu Beleharju, v.d. ravnatelja Osnovne šole Naklo. G. Belehar
je pozdravil vse prisotne in se v uvodu zahvalil za dobro sodelovanje med šolo in občino. V
nadaljevanju je predstavil sofinanciranje šolskega programa s strani občine. V tem letu je bilo
veliko narejenega na področju infrastrukture: v Naklem je bila zgrajena nadstrešnica na
avtobusni postaji pri šoli, pokrita kolesarnica pri šoli, urejena je bila cesta mimo šole, v
Dupljah je bil narejen nadstrešek pri vrtcu. Občina je finančno pomagala pri nakupu igral za
igrišče v Podbrezjah, ki so se sicer nabavila iz sredstva šolskega sklada. Največji strošek v
letošnjem letu je bila menjava oken v Podbrezjah. Občina veliko sredstev prispeva tudi za
samo dejavnost zlasti za kvalitetnejši pouk na podružnicah, saj je tam manjše število otrok in
oddelke je potrebno združevati. V letošnjem šolskem letu je v Podbrezjah vpisanih le 37
otrok, kar pomeni združevanje v 1. in 2. kot tudi v 3. in 4. Tu občina sofinancira dodatne ure,
tako, da so otroci pri glavnih predmetih ločeni in to mesečno znaša 300 EUR, občina
sofinancira tudi jutranje varstvo kar mesečno znaša dodatnih 300 EUR. V Dupljah je 55
učencev in ravno tako občina sofinancira dodatne ure in so otroci pri glavnih predmetih
ločeni, to znaša 900 EUR mesečno. Občina financira tudi dodatno učno pomoč učencem, ki
imajo težave z učenjem, v lanskem letu je bilo za ta namen porabljenih 4.000 EUR. Občina je
financirala tudi plavalni tečaj vrtčevskih otrok v višini 2.144 EUR, sofinanciran je bil
kolesarski izpit, razstava Ane Frank ter proslava ob materinskem dnevu. Vse navedeno kaže
na dobro sodelovanje za katerega se zahvaljuje in nanj računa tudi v bodoče. G. Belehar je še
opozoril na odslužen šolski kombi, katerega bi bilo v prihodnjem letu potrebno tudi zamenjati.
G. Babič je vprašal kakšno je letošnje stanje v zvezi z vpisom otrok v vrtec in kako bo občina
reševala to problematiko. G. Belehar je odgovoril, da dejansko zavrnjen ni bil nihče, dva
otroka, ki sta bila sicer vpisana v vrtec Rožle smo preusmerili v vrtec Duplje. Spomladi se je
razmišljalo o organiziranju varstvene družine, vendar glede na vpis, se potem to ni realiziralo.
V pripravi je gradnja novega vrtca za katerega se pričakuje odprtje v letu 2013. Župan je
dodal, da se novi vrtec načrtuje za 10 oddelkov, kar pomeni štiri oddelke več od sedanjih
kapacitet.
G. Golba je vprašal, če drži informacija, da morajo učenci prispevati za uporabo igral v
Podbrezjah. G. Belehar je odgovoril, da je to popolna dezinformacija. Igrala so bila
nabavljena in postavljena iz sredstev šolskega sklada. Šolski sklad je zbral sredstva iz donacij,
prostovoljnih prispevkov ter z dobrodelnim koncertom, del sredstev je v sklad prispevala
občina. Res pa je, da je bilo na letošnjih roditeljskih sestankih predstavljena ideja, da bi vsaka
družina v šolski sklad mesečno prispevala 1 EUR.
A.d.15. Imenovanje članov v svet zavetišča za zapuščene živali
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je iz sveta Zavetišča za
zapuščene živali že pred letom dni izstopila Mestna občina Kranj, katere predstavnik je
predstavljal tudi vse ostale občine na območju Upravne enote Kranj. Tudi nekateri drugi člani
sveta niso bili več aktualni in zato se je pripravil predlog za novo sestavo omenjenega sveta z
v gradivu navedenimi člani.
Župan je predlagal Sklep: Občinski svet Občine Naklo imenuje Svet zavetišča za
zapuščene živali za območje štirinajstih gorenjskih občin v naslednji sestavi:
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 Boštjan Omerzel, vodja Službe občinskega redarstva, rojen 12.04.1973, stanujoč v
Javorniškem Rovtu 29e, po izobrazbi diplomirani upravni organizator, kot predstavnik
občin na območju upravne enote Jesenice.
 Drago Goričan, direktor občinske uprave Občine Naklo, rojen 08.12.1961, stanuje
Stara cesta 27, 4202 Naklo in je po izobrazbi diplomirani upravni organizator, ki je
predlagan tudi za predsednika sveta zavoda, kot predstavnik občin na območju upravne
enote Kranj.
 Milan Pohar, član občinske uprave Občine Radovljica, rojen 25.03.1949, stanuje
Brezje 24, 4243 Brezje, po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva, kot predstavnik
občin na območju upravne enote Radovljica.
 Željko Babič, član občinske uprave občine Tržič, rojen 05.10.1979, stanuje Jelendol 3,
4290 Tržič in ima 7.stopnjo izobrazbe, kot predstavnik občin na območju upravne enote
Tržič.
 Alenka Kos, predstavnica Društva za zaščito živali Jesenice, rojena 04.04.1981,
stanuje Smokuč 17c, 4274 Žirovnica, po izobrazbi je poslovni tehnik.
 Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali, rojen 10.09.1957, stanuje Blejska
Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, po izobrazbi je metalurški laborant.
 Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS, rojen 30.09.1966,
stanujoč na naslovu Topolje 5, 4227 Selca, po izobrazbi je doktor veterinarske medicine.
Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.16. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je poročal o vzpostavljanju reda na področju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. S pomočjo Komunale Kranj se je evidentiralo vse
objekte že priključene na kanalizacijsko omrežje, vse še ne priključene ter tudi na črno
priključene objekte. S strani medobčinskega inšpektorata je bil k priključitvi pozvan tudi
Markič Janez, Turistična ulica 8, izdana mu je bila tudi že globa, na občinsko upravo in na
župana se obrača s pritožbo za oprostitev plačila priključnine.
G. Goričan je dodal, da se je kanalizacija na Turistični ulici gradila še v času krajevne
skupnosti Naklo s samoprispevkom. G. Markič k tej akciji s samoprispevkom ni pristopil. Ta
družina se ne strinja z odmerjenim nadomestilom za stavbno zemljišče, oddajajo turistične
sobe pri čemer ne odvajajo turistične takse. Stvari so jasne, določene z občinskim odlokom in
veljajo za vse enako.
Župan je predlagal Sklep: Postopek za g. Markič Janeza, Turistična ulica 8, 4202 Naklo
v zvezi s priključitvijo na kanalizacijsko omrežje naj teče naprej v skladu z Odlokom o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, ter padavinskih voda na območju
Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je poročal:
• o začetku gradnje priključka na avtocesto v Naklem, podpisane so tri pogodbe od štirih
izvajalcev, rok izgradnje je 9 mesecev in drugo leto do turistične sezone naj bi bil
zgrajen;
• o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje na severnem
delu ulice Krakovo, kjer se bo gradil tudi novi vrtec, sledila bo priprava projekta in
pridobitve gradbenega dovoljenja za vrtec. G. Fic je dodal, da naj bi bil OPPN marca
2010 zaključen in potem se že lahko začne pridobivati tehnično dokumentacijo za
gradbeno dovoljenje, tako za vrtec, kot tudi za individualne gradnje.
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G. Goričan je poročal o Občinskem prostorskem načrtu za katerega čakamo samo še soglasje
Ministrstva za kmetijstvo, katero je bilo predhodno pozitivno z nekaterimi pripombami. Te
pripombe smo vse upoštevali in usklajen predlog 22.6.2009 dostavili na ministrstvo. Soglasja
še vedno ni.

Pobude in vprašanja:
• g. Mravlja je predlagal, da bi morali biti obveščeni o načrtu za vrtec. G. Goričan je
povedal, da je to šele idejna zasnova. Sedaj se izvaja komasacija zemljišča na tem
območju, potrebno bo dokupiti še 200 m² zemljišča za potrebe vrtca. G. Fic je dodal, da
ravno v teh dneh potekajo razgovori z lastniki o razdelitvi zemljišč, dali so načelno
sogalsje, temu bo sledila javna razgrnitev v mesecu oktobru. Za potrebe vrtca je
predvidenih 6000 m² zemljišča, kar naj bi zadostovalo za naslednjih 20 let.
• g. Mravlja je vprašal kdo je izvajal posek in sečnjo ob cesti po gozdu proti Krivi Jelki,
saj je posekano zelo grdo, odstranjeni so tudi lovilci za vodo. Župan je odgovoril, da po
naročilu občine sigurno ne. G. Fic je obljubil, da si bo situacijo ogledal.
• g. Kosec je ponovno vprašal kako je z vračanjem vlaganj v telefonijo. G. Goričan je
odgovoril, da so bila na območju Občine Naklo priznana prekomerna vlaganja za štiri
pogodbe: ena pogodba v Dupljah, dve pogodbi v Podbrezjah in ena na Polici.
• g. Golba je vprašal kako so se evidentirala divja odlagališča in katera to so. G. Fic je
odgovoril, da so se divja odlagališča evidentirala na podlagi prijav občanov,
inšpekcijskih služb in tudi pri pregledu s strani občinske uprave.
• g. Golba je vprašal v zvezi s člankom v Gorenjskem glasu, kjer piše, da je občina
prenesla zemljišča na DARS oziroma na državo. G. Fic je odgovoril, da je občina svoja
zemljišča dala v uporabo DRSC-ju.
• g. Golba je vprašal zakaj ne sodelujemo na razpisu Ministrstva za kmetijstvo obnova in
razvoj vasi. G. Meglič je povedal, da se lahko prijavimo na več razpisov, vendar pri tem
moramo spremljati višino lastnih sredstev, ki pa so tudi omejena.
• G. Golba je vprašal, če je kaj napredka v zvezi s cesto mimo Trnovca. G. Fic je
odgovoril, da se že drugo leto čaka odločba s strani geodetske uprave, saj se lastniki
Pavlinovi na vsako odločitev pritožijo. Pred tremi tedni je bil z g. Debelakom sklenjen
usten dogovor, da nam to zemljišče daje začasno v uporabo-za izgradnjo ceste, ko bo
odločba geodetske uprave pravnomočna pa se bo izvedel promet z zemljiščem. To je bil
ustni dogovor, kateremu naj bi sledil še pisni.
• G. Mravlja je vprašal koliko stavb v Naklem še ni bilo priklopljenih na kanalizacijsko
omrežje. G. Fic je odgovoril da manj kot pet, sicer pa je vsako naselje, kjer je že možen
priklop v 95 % priključeno na kanalizacijsko omrežje.

Seja ja bila zaključena ob 21. 15. uri.

Zapisala:
Jana Mihelič
Janez Štular
župan

9

