OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0019/2010-03
Datum: 20.05.2010

Z A P I S N I K
21. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, dne 19.05.2010, 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, Ana
Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
ODSOTNI SVETNIKI: Albin Rehberger - opravičeno
ŽUPAN: Janez Štular
OSTALI PRISOTNI: Barbara Zaletel – Medobčinski inšpektorat Kranj; Vera Zevnik,
Gabrijela Rizner, Anton Rebol, Tomo Globočnik – Domplan Kranj; Primož Bajželj, Roman
Šter, Mojca Kobentar – Komunala Kranj; Gabrijela Masten, Blaž Belehar – Osnovna šola
Naklo
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Bojana Umnik, Dragica Roblek, Jana
Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas,
Marjana Hanc – Delo

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Realizacija sklepov 20. redne seje
Potrditev zapisnika 20. redne seje
Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj na območju občine Naklo
Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na območju občine Naklo – osnutek in osnutek Koncesijske pogodbe za opravljanje
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na območju občine Naklo
5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Naklo – predlog
6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalno odpadne ter padavinske vode na območju
Občine Naklo – osnutek
7. Predlog cen odlaganja komunalnih odpadkov
8. Obvezna razlaga 4. alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Ur. l. RS, št. 11/10)
9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico – dopolnjeni
osnutek
10. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture v poslovni coni v Naklem – predlog
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11. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo-sever –
predlog
12. Izgradnja novega vrtca v občini Naklo
13. Število prostih mest v vrtcu v šolskem letu 2010/11 in obvestilo o številu prejetih
prijav
14. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Naklo - dopolnitev
15. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi parc. št. 434/3, k.o. Pivka
16. Predlog dobitnikov občinskih priznanj in odlikovanj za leto 2010
17. Imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske
18. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnice, svetnike, novinarje ter povabljene goste.
Župan je ugotovil sklepčnost in opravičil odsotnost svetnika g. Rehbergerja. V zvezi z
dnevnim redom je župan predlagal, da se Odloka pod 10. in 11. točko dnevnega reda
sprejmeta po hitrem postopku ter, da se 12. in 13. točka dnevnega reda med seboj
zamenjata. V nadaljevanju je župan predlagal potrditev dnevnega reda z zgoraj
navedenimi popravki. Dnevni red s predlaganimi popravki je bil soglasno sprejet.
A.d.1. Realizacija sklepov 20. redne seje
Župan je v zvezi z realizacijo sklepov povedal, da so bili v večini realizirani.
G. Kosec je pripomnil, da meteorna jaška na katera je opozoril še vedno nista sanirana in je
nevarno.
G. Golba je imel pripombo na prepozno prejeto gradivo. Povedano je bilo, da je bilo gradivo
poslano 7 dni pred sejo.
A.d.2. Potrditev zapisnika 20. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo in župan je predlagal Sklep: Sprejme se zapisnik 20. redne
seje Občinskega sveta Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.3. Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj na območju občine
Naklo
Župan je predal besedo ge. Barbari Zaletel – inšpektorici Medobčinskega inšpektorata Kranj.
Ga. Zaletel je opravičila g. Rakarja in g. Saviča – vodjo in namestnika vodje inšpektorata.
Poročilo je bilo posredovano in pripravljena je odgovoriti na morebitna vprašanja v zvezi z
njim. G. Goričan je dodal, da je inšpektorat nabavil svoj radar za merjenje hitrosti na
območju vseh občin, katere inšpektorat pokriva in priporoča vsem udeležencem prometa, da
upoštevajo predpisane hitrosti.
G. Mohorič je pripomnil, da ima občutek, da je število ugotovljenih prekrškov majhno glede
na stanje kakršno je sicer.
G. Cankar je vprašal kakšne delež globe gre v občinski proračun. G. Goričan je odgovoril,
da je globa v celoti prihodek občine.
G. Celar je predlagal, da bi se število parkirnih mest pri večnamenskem objektu namenjenih
za invalide zmanjšalo. G. Goričan je odgovoril, da je število takšnih parkirnih mest
predpisano z zakonom.
Župan je zaključil z razpravo in se zahvalil ge. Zaletel za pojasnila.
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A.d.4. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju občine Naklo – osnutek in osnutek Koncesijske pogodbe za
opravljanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Naklo
Župan je predal besedo ge. Zevnikovi. Ga. Zevnikova je povedala, da gre pri predlaganem
osnutku odloka za uresničitev zakonskih določil energetskega zakona, ki lokalni skupnosti
nalaga sprejem odloka in sklenitve koncesijske pogodbe. Energetski zakon dejavnost
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina smatra kot gospodarsko
javno službo, ki se opravlja kot koncesionirana dejavnost. V odloku in pogodbi so povzeta
vsa določila iz obsežne zakonodaje. Opozoriti velja prehodne in končne določbe tega odloka,
kjer je navedeno, da je bila že leta 1997 sklenjena pogodba o izgradnji plinovodnega omrežja
in distribuciji zemeljskega plina med Občino Naklo in družbo Domplan Kranj. Na podlagi te
pogodbe se je gradilo plinovodno omrežje in se z njim upravljalo. Med tem časom so se
zakonski okviri spremenili in posledica tega je danes predlagani osnutek odloka in
koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se lahko sklene za največ 35 let za določeno
koncesijsko območje, kjer ima koncesionar izključno pravico opravljati to dejavnost na
določenem območju.
G. Koselj je vprašal, če se načrtuje izgradnja omrežja tudi v Dupljah. Ga. Zevnikova je
odgovorila, da se o načrtih težko govori, vendar se bo omrežje gradilo in širilo povsod, kjer bo
ekonomsko upravičeno oziroma, kjer bo zadosti interesa za priklop na to omrežje.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Odloka o dejavnosti
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine
Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
V zvezi s koncesijsko pogodbo je g. Celar povedal, da v 45. členu, ki govori o zavarovanju,
drugi odstavek ne drži, pravilno je naveden 91. člen in drugi odstavek 45. člena se po
njegovem mnenju lahko črta.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se osnutek Koncesijske pogodbe za opravljanje
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina na območju Občine Naklo z zgoraj navedenim popravkom. Sklep je
bil soglasno sprejet.
A.d.5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Naklo – predlog
Župan je predal besedo g. Šteru. G. Šter je povedal, da se predlog od osnutka razlikuje v
tem, da je usklajen z najemno pogodbo ter nekaj novih pomenskih izrazov.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Odlok o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalno odpadne ter padavinske vode na
območju Občine Naklo – osnutek
Župan je predal besedo ge. Kobentar. Ga. Kobentar je pojasnila, da je nujnost sprejetja
predlaganega osnutka odloka zaradi spremembe zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja
odpadnih voda. Spremenjene so tudi razmere v zvezi z gospodarsko javno infrastrukturo, saj
je s 1.1.2010 vodena v poslovnih knjigah občin in dana podjetju Komunala v najem. Danes
predloženi popravki že poslanega osnutka odloka se nanašajo zlasti na področje
infrastrukture. Z odlokom je potrebno natančno določiti kaj sodi k infrastrukturi in kaj k
napravam in objektom uporabnikov.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se osnutek odloka o odvajanju in čiščenju
komunalno odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo. Sklep je bil
soglasno sprejet.
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A.d.7. Predlog cen odlaganja komunalnih odpadkov
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da se je s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov ustvarilo nekaj prihrankov na podlagi katerih bi cene odlaganja komunalnih
odpadkov lahko celo znižali. V sodelovanju z vodstvom Komunale je sprejet predlog, da cene
ostanejo nespremenjene, zbrana razlika bi se namenila sanaciji deponiji Tenetiše, za katero v
proračunu nimamo predvidenih sredstev. Župan je dodal, da je s Komunalo Kranj sprejet tudi
sklep, da se jeseni preide na ločeno zbiranje odpadkov tudi po gospodinjstvih. S tem se bodo
količine odloženih odpadkov še dodatno znižale in takrat bi se zopet pogovarjali o spremembi
cen.
G. Koselj je vprašal za koliko bi se cene trenutno lahko znižale. G. Fic je odgovoril, da za 10
%.
G. Mravlja je vprašal kaj je to finančno jamstvo ter izrazil mnenje, da ni prav , da sedaj
občani plačujejo stroške saniranja deponije, ker bi jo morala občina sama.
Župan je odgovoril, da se bodo tako prihranjena sredstva namensko zbirala pri Komunali
Kranj, nekatere aktivnosti z zaprtjem se bodo izvajale že v letošnjem letu in za to bo potrebno
imeti sredstva, ki pa jih v proračunu nimamo. Deponija je bila namenjena za občane in to je
dejansko strošek občanov. Strošek finančno jamstvo v ceni odlaganja komunalnih odpadkov
je z zakonom določena postavka in namenjena zbiranju sredstev za sanacijo deponij.
G. Babič je vprašal kako je s postavitvijo novih ekoloških otokov. G. Fic je odgovoril, da se
dogovarjajo za lokacijo na Bistrici, v Žejah in pri podvozu za Cegelnico, lokacija na
Okroglem še ni dogovorjena.
G. Golba je vprašal kolikšna sredstva bo potrebno zagotoviti za sanacijo deponije Tenetiše.
Župan je odgovoril, da točnega zneska še ni, naš delež je okrog 7 %.
G. Golba je vprašal za ekološki otok v Podbrezjah. G. Fic je povedal, da se tudi še išče
lokacija. V skupnem bomo predvidoma imeli 10 ekoloških otokov in 500 prebivalcev na en
ekološki otok je tudi predviden normativ.
G. Cankarja je zanimalo zakaj je strošek finančnega jamstva med deponijama različen.
G. Bajželj se je opravičil za zamudo in pojasnil, da je finančno jamstvo potrjeno s strani
ministrstva, izračuni so bili narejeni in v navedenih višinah tudi potrjeni. Dejansko so to
sredstva namenjena za zaprtje deponije.
G. Golba je vprašal kam se vozijo naše smeti. G. Bajželj je odgovoril, da se trenutno še vozi
v Logatec in na Jesenice. Podpisana je pogodba z novim prevzemnikom, vendar se še ne
izvaja, saj je predvideni 90 dnevni rok do realizacije.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje
1. Sklep: Določijo se višine tarifnih postavk za storitev odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:
Za gospodinjstva:
odlaganje
prevoz na odlagališče
finančno jamstvo
okoljska dajatev
SKUPAJ

EUR/liter na mesec
0,0502
0,0066
0,0174
0,0107
0,0850

4

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.
Cene veljajo od 1.4.2010 za obdobje 5 mesecev.
Sklep je bil z 10 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI sprejet.

2. Sklep: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. po preteku petih mesecev predloži
analizo količin, cen prihodkov in odhodkov. Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan predal besedo g. Bajžlju v zvezi z uvedbo ločenega zbiranja
odpadkov. G. Bajželj je povedal, da je v mesecu septembru v načrtu uvedba dodatnega
ločevanja odpadkov. To pomeni, da se bo redni tedenski odvoz prestavil na štirinajstdnevni,
vmes se bo tedensko pobiralo odpadno embalažo, izvedla se bo distribucija rumenih
zabojnikov. Na podlagi ankete se bo izvedla tudi distribucija rjavih zabojnikov za biološke
odpadke.
A.d.8. Obvezna razlaga 4. alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Ur. l. RS, št. 11/10)
Župan je predal besedo ge. Riznerjevi. Ga. Riznerjeva je pojasnila, da je v občinskem
prostorskem načrtu v 53 členu napisano, da so postavitve ograj, za potrebe varstva narave,
gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije, dovoljene na kmetijskih zemljiščih. V
82. členu je navedeno, da ograjevanje zemljišč izven naselij ni dovoljeno razen v primeru
fizičnega varovanja. Upravna enota si zapisano razlaga, kot, da je postavitev ograj dovoljena
povsod na kmetijskih zemljiščih. Zaradi nejasnosti je potrebno sprejeti danes predlagano
obvezno razlago za razjasnitev izraza »fizično varovanje«.
Razprave ni bilo in župan je predlagal Sklep: Sprejme se Obvezna razlaga 4. alineje 1.
točke 53. člena in5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Naklo (Ur. l. RS, št. 11/10). Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico –
dopolnjeni osnutek
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je predlagani dopolnjeni
osnutek odloka v tem mesecu tudi javno razgrnjen. Danes je bila izvedena javna obravnava.
Gre za območje gramoznice na Polici, kjer so lastniki zemljišč podjetja Primorje, Breza in
Tramin. G. Globočnik je dodal, da se je postopek priprave odloka začel že v letu 2007 s
sprejetjem programa priprave. V decembru 2008 je bil pripravljen osnutek na osnovi katerega
je bilo zaprošeno za smernice dvajsetih soglasodajalcev. V aprilu 2009 je bila prejeta odločba
Ministrstva za okolje in prostor, katera nam je v zvezi s tem postopkom naložila vodenje
celovite presoje vplivov na okolje in zato je bilo potrebno izdelati tudi okoljsko poročilo.
Javna razgrnitev bo zaključena v začetku junija letošnjega leta. V okviru javne obravnave so
bile podane nekatere pripombe. Po najhitrejši poti bi bil predlagani odlok lahko sprejet še v
letošnjem letu oziroma v tem mandatu. Območje obsega 13,8 ha zemljišč razdeljeno na tri
prostorske enote: Primorje-gradbeništvo, Breza-trgovina in skladišča in Tramin-prevozništvo.
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Poleg postavitve objektov je bilo potrebno veliko pozornosti nameniti ureditvi platojev in
njihovi višinski usklajenosti. Sanacija brežine je predvidena s krajinskim načrtom, ki mora
biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se Odlok o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu območja pod Polico – dopolnjeni osnutek. Sklep je bil
soglasno sprejet.
A.d.10. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske
javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem – predlog
Župan je predal besedo ge. Riznerjevi. Ga. Rizner je povedala, da gre v tem primeru za ceste
in komunalno infrastrukturo nad območjem iz prejšnjega odloka. Pobuda za lokacijski načrt je
bila dana v letu 2005, nato je župan sprejel program priprave in zaprosilo se je za pridobitev
smernic. Nadaljevalo se je po novem zakonu o prostorskem načrtovanju. Sprejel se je sklep o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu in se ponovno zaprosilo za smernice. Dopolnjeni
osnutek je bil izdelan v jeseni 2009, javna razgrnitev je bila opravljena v decembru 2009.
OPPN predvideva izgradnjo treh cest, katere se priključujejo na že obstoječe krožišče.
Predvideva se tudi dograditev kanalizacije, vodovoda ter prestavitev struge Dupeljščice
paralelno s cesto. G. Rebolj je še dodal, da je bil z Agencijo RS za okolje narejen velik korak,
ko se je uspelo doseči prestavitev vodotoka ter s tem zagotoviti določene površine za namen
gradnje.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne
infrastrukture v poslovni coni v Naklem. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklosever – predlog
Župan je predal besedo ge. Riznerjevi. Ga. Rizner je povedala, da je bila pobuda za pripravo
predlaganega prostorskega načrta dana tudi že v letu 2005, sprejet je bil program priprave,
vendar za smernice takrat še nismo zaprosili. V marcu 2009 je bil sprejet ponovni sklep o
pripravi, izdelan je bil osnutek, javna razgrnitev ter javna obravnava, kjer je bila dana
pripomba o odvodnjavanju vode, ki se nabira na tem območju. V ta namen so bile narejene
vrtine, izdeluje se geološko poročilo in dognano je, da voda na globini 6-7 m ponikne. V tem
območju je načrtovano 20 stanovanjskih objektov ter vrtec na površini 6000 m².
Župan je dodal, da so vsi lastniki, glede na velikost zemljišča, ustrezen del odstopili za
izgradnjo cest. G. Rebolj je dodal, da je bil v tem primeru uporabljen princip komasacije
stavbnih zemljišč, z vsemi lastniki je bila podpisana pogodba o komasaciji ter na terenu
opravljen prenos meje v naravo.
Župan je dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo-sever. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.12. Število prostih mest v vrtcu v šolskem letu 2010/11 in obvestilo o številu prejetih
prijav
Župan je predal besedo g. Beleharju. G. Belehar je svetnikom povedal, da je od 6. do 16.
aprila 2010 potekal razpis za vpis v vrtec za šolsko leto 2010/11. Letošnji vpis je enormni saj
je prispelo 101 prijav. Od vpisanih otrok jih 15 ne izpolnjuje pogojev za vpis – so premladi,
en otrok pa že hodi v vrtec. Tako je ostalo za obravnavo 85 vlog. Ob trenutnih razpoložljivih
kapacitetah bi potemtakem zavrnili 36 otrok iz naše občine oziroma skupaj 49 otrok. V
letošnjem šolskem letu je v centralni šoli v prvi razred vpisanih otrok le za en oddelek in tako
bo ostala ena učilnica prosta. Predlog je, da se ta prosta učilnica uporabi za vrtčevski oddelek.
Možna je tudi preureditev dela stanovanja v podružnici v Dupljah, katerega najemnica od
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lanskega leta ne uporablja več. S tem bi pridobili še en oddelek in število zavrnjenih otrok iz
naše občine tako zmanjšali na pet. Odprtje dveh novih oddelkov pomeni dodatne stroške – v
centralni šoli bi bilo potrebno dobaviti le nekaj dodatne opreme, v Dupljah pa bi bilo potrebno
prestaviti vrata in kompletno opremiti novo igralnico. Dva nova oddelka pomenita tudi
zaposlitev novega kadra – vsaj tri pomočnice vzgojiteljice in eno vzgojiteljico. V petek,
21.05.2010, se bo sestala komisija za sprejem otrok v vrtec in glede na današnjo odločitev bo
lahko odločala koliko otrok se sprejme in koliko zavrne.
G. Babič je vprašal kako se bo poskrbelo za zavrnjene otroke saj nekatere občine dajejo tudi
zavrnjenim otrokom določen del subvencije.
G. Koselj je vprašal kako je s prostorom ge. Oreharjeve. Župan je odgovoril, da se še išče
rešitev, obrnili smo se na ministrstvo v kakšni obliki bi se lahko vzpostavil odnos med
varuhinjo, zavodom ter občino.
G. Cankar je pohvalil predlagano rešitev, sedaj je le še na občini, da zagotovi sredstva.
Župan je dodal, da je to rešitev le za prihajajoče šolsko leto, v naslednjem letu bo zopet
premalo prostih mest.
Po krajši razpravi je župan predlagal Sklep: Občinski svet Občine Naklo soglaša z
odprtjem dveh novih oddelkov vrtca ter z dodatno zaposlitvijo ustreznega kadra. Sklep
je bil soglasno sprejet.
G. Belehar je v zvezi z zaposlitvijo novega kadra povedal, da bo potrebno pripraviti novo
sistemizacijo ter s tem posledično oblikovati nove cene, katere mora potrditi občinski svet.
Nove cene morajo biti potrjene najkasneje do 15. avgusta.
A.d.13. Izgradnja novega vrtca v občini Naklo
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je povedal, da se predvideva izgradnja vrtca z
desetimi oddelki, pripravljena je tudi že idejna zasnova, ki čaka na realizacijo projekta za
izvedbo in kasneje gradbenega dovoljenja. Idejna zasnova predvideva tudi dopolnitev z
dvema dodatnima oddelkoma. Člani občinskega sveta so bili s tem projektom seznanjeni že
pred mesecem dni. Idejna zasnova predvideva vrtec v velikosti 1767 m², z dvigalom, z delno
podkletitvijo in s primerno zunanjo površino. Projektantska ocena investicije z opremo in
kompletno zunanjo ureditvijo je 2,5 mio EUR. Pri izbiri klasične gradnje bi bil vrtec zgrajen v
dveh oziroma treh letih, v primeru montažne gradnje pa v enem letu.
G. Goričan je še dopolnil, da se je prvotno razmišljalo o načinu financiranja gradnje s
podelitvijo stavbne pravice, vendar ugotovilo se je, da se ob upoštevanju nujnih investicijskih
vzdrževanj ter že uvedenih investicij lahko za predvideno višino investicije sami zadolžimo.
G. Koselj je pripomnil, da je gradivo pomanjkljivo, na zadnjem posvetu je bilo rečeno, da bo
pripravljen tudi izračun za zidani način gradnje, tega danes v gradivu ni. G. Goričan je
pojasnil, da podrobnega popisa ni, ker še ni naročen projekt gradbenih del, ravno iz razloga,
ker še ni sprejeta odločitev o načinu gradnje, izdelava projekta pa ni poceni.
G. Mravlja je predlagal, da naj objavimo razpis za vrtec in naj dajo različne ponudbe. G. Fic
je povedal, da brez projekta razpisa za gradnjo ne moremo razpisati.
G. Celar je podprl predlog, da se vrtec zgradi s kreditom, ki ga naj najame občina, saj je to
sigurno boljša izbira kot podelitev stavbne pravice.
G. Fic je dodal, da je montažna gradnja od klasične cenejša za 7%, pri klasični gradnji
izgubljamo na neto površini zaradi debelejših zidov, montažna gradnja je hitrejša in cenejša,
slaba stran je le, da je ni možno nadgraditi.
G. Mohorič je dodal, da je jasno, da vrtec potrebujemo čim preje in po njegovem je rešitev
montažna gradnja.
G. Krumpestar je podprl gradnjo vrtca, gradivo pa je pomanjkljivo pripravljeno, določene
dileme so se razjasnile, še vedno pa ostaja odprto vprašanje načina gradnje. Za montažno
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gradnjo imamo dva ponudnika, za klasično gradnjo, katere je v Sloveniji 80 %, pa bi bilo
ponudnikov mnogo več.
G. Meglič je dodal, da je jasno, da je vrtec potrebno zgraditi, podprl je financiranje gradnje z
najemom kredita, vprašanje je le še način gradnje.
G. Kosec je pripomnil, da je vsekakor vrtec potreben, vendar je čas za odločitev, glede na
volitve neprimeren, o tem bi se morali odločati že preje. G. Goričan je pojasnil, da prej ni
bilo možno, saj se je zavleklo sprejetje Občinskega prostorskega načrt, danes smo sprejeli
Odlok o podrobnem občinskem prostorskem načrtu za območje vrtca, še na isti seji se
odločamo o začetku gradnje in postopkov se prehitevati ne da. G. Fic je dodal, da je za las
manjkalo, da nam komasacija zemljišča ne bi uspela.
G. Koselj je predlagal, da naj se imenuje komisija za izgradnjo vrtca, katera naj pripravi
izhodišča.
Župan je predlagal
1. Sklep: Občinski svet Občine Naklo soglaša s pričetkom izgradnje novega vrtca.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. Sklep: Občinski svet Občine Naklo soglaša z najetjem dolgoročnega kredita za
izgradnjo vrtca. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. Za izgradnjo novega vrtca se imenuje Komisija z naslednjimi člani: občinski
svetniki Stanislav Koselj, Krumpestar Aleš, Cankar Zdravko, Albin Golba,
Anton Kosec, Peter Celar, Babič Marjan; Ivan Meglič-podžupan ter Ivan Fic in
Bojana Umnik-občinska uprava. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.14. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Naklo - dopolnitev
Župan je predal besedo ge. Mihelič. Ga. Mihelič je pojasnila, da Pravilnik o sprejemu otrok
v vrtec predvideva poletno rezervacijo ob začasnem izpisu otroka iz vrtca. V tem primeru
starši plačajo 40 % od plačila določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Predlagamo, da se znižanje plačila za starše v primeru uveljavljanja rezervacije ne prizna za
tiste otroke, za katere se bo plačilo sofinanciralo iz državnega proračuna.
Župan je predlagal Sklep: V veljavnem Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni
šoli Naklo se drugemu odstavku 16. člena doda nov stavek:«Znižano plačilo rezervacije
ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega
proračuna.« Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.15. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi parc. št. 434/3, k.o. Pivka
Župan je predal besedo Ge. Umnik. Ga. Umnik je povedala, da gre pri tej nepremičnini za
zemljišče, ki je bilo zajeto že v menjalni predpogodbi, sklenjeni s Pavlinovimi s Police.
Formalno se lastninske pravice ne more prenesti, ker je v zemljiški knjigi to zemljišče še
vedno opredeljeno kot družbena lastnina v splošni rabi. To zemljišče je potrebno izvzeti iz
javne rabe, ker ne služi svojemu namenu.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
za parc. št. 434/3, k.o. Pivka. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.16. Predlog dobitnikov občinskih priznanj in odlikovanj za leto 2010
Župan je predal besedo g. Koselju. G. Koselj je povedal, da se je Komisija za občinska
priznanja in odlikovanja sestala 10.05.2010, pregledala predloge in občinskemu svetu
predlaga, da se v letu 2010 podelijo naslednja priznanja: zlato plaketo - PGD Naklo, srebrno
plaketo – Franc Porenta, bronasto plaketo – Janez Pivk, spominsko priznanje – Marija
Debelak, Magdalena Novinec, Karl Erjavec in Boris Škrjanc.
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G. Meglič je predlagal, da se podeli bronasto plaketo občini Naklo nad Notecio na Poljskem.
V tem letu se praznuje desetletnico pobratenja z našo občino in v prihodnjem tednu smo
povabljeni na slavnostno akademijo.
Župan je predlagal Sklep: Občini Naklo nad Notecio se podeli bronasto plaketo. Sklep je
bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep:
V letu 2010 se podeli zlata plaketa Občine Naklo Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Naklo, srebrna plaketa Občine Naklo se podeli Porenta Francu, roj. 29.01.1941,
Krakovo 26, Naklo, bronasta plaketa Občine Naklo se podeli Pivk Janezu, roj.
20.08.1941, Cegelnica 30, Naklo, spominsko priznanje Občine Naklo se podeli Mariji
Debelak, roj. 24.06.1938, Sp. Duplje 110, Duplje, Magdaleni Novinec, roj. 19.07.1944,
Strahinj 8, Naklo, Karlu Erjavec, roj. 21.06.1960, Stara cesta 21, Naklo ter Borisu
Škrjanc, roj. 30.05.1961, Zg. Duplje 1a, Duplje. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.17. Imenovanje člana sveta Osnovnega zdravstva Gorenjske
Župan je v zvezi z imenovanjem predstavnika Občine Naklo v svet Osnovnega zdravstva
Gorenjske predlagal g. Goričana in predlagal Sklep: Za predstavnika Občine Naklo v svet
Osnovnega zdravstva Gorenjske se imenuje g. Goričan Drago, Stara cesta 27, Naklo.
Sklep je bil z enajstimi glasovi ZA in 3 glasovi PROTI sprejet.
A.d.18. Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Meglič je povedal, da se v prihodnjem tednu planira obisk občine Naklo nad Notecio ob
slovesni akademiji počastitve desetletnici sodelovanja z našo občino. Ob tej priliki bo v
poljščini izšla knjiga našega Toma Križnarja. Obiska se bo udeležila tudi delegacija iz
Biotehniškega centra v Strahinju, kateri bodo pripravili kulturni program ter predstavitev
Slovenije tudi na kulinaričnem področju. Vzpostavljen imajo tudi stik s podobno šolo na
Poljskem. Prosto mesto je še za dva člana delegacije.
G. Babič je postavil vprašanje v zvezi z odkupom zemlje za pločnik v Žejah. G. Fic je
odgovoril, da je elaborat že nekaj mesecev na Geodetski upravi, težava je z g. Črnivec
Vojkom, katerega niso uspeli pridobiti za podpis. Odločbo je za pričakovati v dveh mesecih.
G. Cankar je povedal, da je s strani vaškega odbora Polica dobil prošnjo v zvezi z ekološkim
otokom, javno razsvetljavo in prehodom za pešce. Župan je odgovoril, da se je tudi on
pogovarjal z njimi, javna razsvetljava je obljubljena, prehod za pešce ni občinska pristojnost
in se bo poslala vloga.
G. Cankar je tudi posredoval prošnjo Okroglancev za ponovno postavitev hitrostne omejitve
40 km/h na cesti na Okroglo ter postavitev ekološkega otoka
G. Kosec je vprašal kako je z rušenjem odkupljenih hiš na Cegelnici. G. Fic je pojasnil, da je
bilo že izdano rušitveno dovoljenje, opravljeni so bili razgovori, oni porušijo hiše, mi pa
zgradimo novo cesto.
G. Golba je vprašal ali se je g. Rehberger uspel kaj dogovoriti s Pavlinovimi in kdaj bo
prehod za pešce pri mostu na Bistrici. Župan je odgovoril, da informacije s strani g.
Rehbergerja ni bilo, cesta na Bistrici je državna, občina bo zaprosila DRSC za izvedbo
prehoda za pešce.
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G. Celar je opozoril na težave v Dinosu. G. Meglič je povedal, da je bila pred dnevi civilna
iniciativa povabljena v Dinos na predstavitev tehnološkega postopka in predstavili so svoje
zahteve. Dinos ima eno leto poskusnega obratovanja in v tem času naj bi bile vse težave
odpravljene.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Janez Štular
župan
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