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ZAPISNIK
4. redne seje občinskega sveta občine Naklo, kije bila v sredo, dne 8.4.2015, s pričetkom ob
t7.o0 uri, v sejni sobi občine Naklo.

PRlsoTNl SVETN|Kl: Andreja Prosen, Albin Golba, Sandi Robida, lvan Meglič, Katja Bevk,
Marjan Babič, Ana Jeglič, Zdravko Cankar, Helena Krampl Nikač, Peter Hkavc, Jure Renko,
Nataša Zaletelj, Peter Celar, Stane oman

Župeĺv: Marko Mravlja
oBčlNsKA UPRAVA: Mojca šmid, Mateja Kosmač Jarc, Jana Mihelič, Dragica Roblek, Manca
Miko, Bojana Umnĺk

- Domplan d.d, Milan Bohinec - oŠNaklo,
Borut Košenina - KL invest d.o.o.
PRlsoTN! NoVlNARJl: Suzana P. Kovačič- Gorenjski glas, Branka Jurhar - Radio Triglav

VABUENl RAzlÁGALcl GRADIV: Anton Rebol

Dnevni red:

1'. Potrditev zapisnika

2.

3. redne in ].. ĺzredne seje občinskega sveta
odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiščin merilih za odmero komunalnega
prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bĺstrica in
Le)e

3. odlok o

občinskem podrobnem prostorskem načrtu sP sTRAHlNJsKo POUE-

dopolnjeni osnutek (1. obravnava)

4. Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok vrtec pri oŠruaklo
5. Sprememba cene vrtca
6. lmenovanje predstavnika občine v svet zavoda BloTENlšKl CENTER
7. Statut občine Naklo _ predlog - 2. obravnava
8. Poslovnik občinskega sveta občine Naklo - predlog - 2. obravnava
9. Zaključni račun občine Naklo za leto 20t4

NAKLo

L0. Sprememba odloka o ustanovitvi vaških odborov občine Naklo
11. Načrt oddaje nepremičnega premoŽenja v najem - Ambulanta Naklo
L2. Poročilo župana, pobude in vprašanja

Župan je pozdravil prisotne svetnike in predlagal spremembo dnevnega reda - razšĺritev2.
točke dnevnega reda s Pravilnikom o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka za
opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje ter umik 6.

Stran

l

od 6
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točke dnevnega reda _ lmenovanje predstavnika občĺneV svet zavoda Biotehniški center
Naklo.
Župan je dal na glasovanje spremenjeni dnevni red:
Potrditev zapisnika 3. redne in ].. izredne seje občinskega sveta
2. odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiščin merilih za odmero komunalnega
prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in
Žeje in Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prĺspevka za opremljanje
s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje
3. odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu sP STRAH|NJSKO POUEdopolnjeni osnutek (L. obravnava)
4. Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok vrtec pri oš ruaklo
5. Sprememba cene vrtca
6. Statut občine Naklo - predlog - 2. obravnava
7. Poslovnik občĺnskegasveta občine Naklo - predlog - 2. obravnava
8. Zaključni račun občine Naklo za leto 20].4
9. Sprememba odloka o ustanovitvi vaških odborov občine Naklo
].0. Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem - Ambulanta Naklo
].1. Poročilo župana, pobude in vprašanja

L

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad. 1 Potrditev zapisnika 3. redne seje in f. izredne seje
V razpravije bilo izpostavljeno, da je potrebno popraviti Zapisnik 3. redne seje ĺn sicer:
pri zapisani razpravi glede 2. točke dnevnega reda lmenovanje občinske volilne
komisije (2. stran zapisnika), kjer se zapis pravilno glasi: )KMVVI za člane oVK
predlaga: Primoža Križnarja kot predsednika, Tatjano Hudobivnik kot namestnĺco
predsednika, Tonĺja Menegalija kot člana, Davida Renka kot namestnika člana,
Boštjana Aljančičakot člana, Joži Ažman kot namestnico člana, Gregorja Pirnaverja
kot člana, lnes Mravlja kot namestnico člana).a,
pri zapisani razpravi glede 5. točke dnevnega reda - odlok o proračunu za leto 2015
(4. stran zapisnika), kjer se zapis pravilno glasi: >Glede predlogov Liste za MOJ krajje
bilo v proračunu znižana postavka, ki se nanaša na financiranje političnih strank za
zneseĘ ki bi pripadal list, če bi bila politična stranka - cca. 2000 EUR, ta znesek je bil
prenesen na konto za občinski svet - splošni material in storitve.<

-

-

-

Prav tako je potreben popravek Zapisnika L. izredne seje in sicer:

-

pri sklepu glede 3. točke dnevnega reda - Doplačilo oskrbnih stroškov se sprejeti
sklep pravilno glasi: občinski svet soglaša z doplačilom oskrbnih stroškov za bivanje v
Bežigrad za obdobje od L2.t.20t5 do
stanovanjski skupnostil Novi paradoks
ja
t2.3.2oL5 z možnostjo podaljšan do I2.L.2OL6.

-

Župan je da! na gtasovanje naslednji sktep: Potrdita se zapisnika 3. redne seje občinskega
sveta občine Naklo s popravki in zapisnik 1. redne seje občinskega sveta s popravkom.
Stran 2 od 6

ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Zapisnik je bi! soglasno potrjen.
Ad. 2 odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiščin merilih za odmero komunatnega
prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrlca in Žeje
in Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka za opremljanje s
kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje
Odlok je predstavilg. Rebol iz Domplan d.d.. V razpravina besedilo odloka ni bilo pripomb.
Župan je dal na gtasovanje naslednja sktepa:

L.

občinski svet sprejme sklep, da se skladno s 77. členom Poslovnika občinskega
sveta združita prva in druga obravnava odloka, tako da se predlog odloka sprejme
na tej seji.

Ob glasovanju ie bilo prisotnih 14 svetnikov. Predlagan sklep so bili soglasno sprejet.

2.

občinski svet sprejme odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiščin meritih za
odmero komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v
naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje in Pravilnik o kriterijih za obročno odptačilo
komunalnega prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v nasetjih
Podbľezje, Bistľica in Žeje.

Ob glasovaniu ie bilo prisotnih 14 svetnikov. Predlagan sklep so bili sogtasno sprejet.

V nadaljevanju je bil predstavljen še Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega
prispevka za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Bistrica in Žeje. V
razpravije bil podan predlog, da se spremenĺ besedĺlo V prvem stavku 6. člena, ki naj se glasi:
>V kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo
celoten neplačani komunalni prispevek.<
Župan je dat na glasovanje nastednji sklep:

Spľejme se Pravilnik

o

kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka

opremljanje s kanalizacijskim omrežjem v naseljih Podbrezje, Blstľica in Žeje.

za

Ob glasovaniu ie bilo prlsotnih 14 svetnikov. Predlagan sklep so bili soglasno sprejet.

Ad.3 odlok o OPPN sP strahinjsko polje - dopolnjeni osnutek

(1. obravnava)

osnutek odloka je predstavil Borut Košenina iz KL invest d.o.o.

Po razpravi je župan dal na llasovanje naslednji sklep: Sprejme se dopolnjeni osnutek

Odloka o OPPN Strahinjsko polje.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Stran 3 od 6

I

Ad.4 Sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Spremembo praviĺnika je predstavil g. Milan Bohinec, ravnatelj oŠruaklo.
Po razpravije župan dat na glasovanje nastednji sklep: Sprejme se Pravilnik o spremembi
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri oš Nakto.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 5 Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri oš ľaklo
Predlog novih cen programov V vrtcu je predstavilg. Milan Bohinec, ravnatelj oŠĺrlaklo.

Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep: Sprejme se sklep o določitvi cen
programov v vrtcu pri oš Nakto.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 6 Statut občine Naklo

V razpravi je bilo predlagano, da se v besedilu Statuta črtata 49. in 50. člen, ker je enako
besedilo že zajeto v 47.in 48. členu. ostali členise ustrezno preštevilčijo.
Župan je dal na gtasovanji sklep: občinski svet sprejme Statut občine Nakto s popravkom.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad.7 Poslovnik občinskega sveta občine Naklo
V razpravije bilo predlagano, da se 3. odstavek 23. člena Poslovnika dopolni glede sprejema
sklepa: >Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se opravi izredna seja ali pa se
točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.<
Po razpravije župan je dal na glasovanje naslednji sklep: občinski svet sprejme Poslovnik
občinskega sveta občine Naklo s predlagano dopolnitvijo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep ie bil soglasno sprejet.

Ad. 8 Zaključni račun občinéNakIo za teto 2014
Zaključni račun je predstavila ga. Kosmač Jarc. V razpravi je bilo svetnikom odgovorjeno na
njihova vprašanja.

Stran 4 od 6

je dat na gtäsovanje naslednji sklep: občinski svet sprejme Zaključni račun
proračuna občine Naklo za leto 2oL4po hitrem postopku.

Župan

Ad. 9 odlok o spremembi odloka o ustanovitvivaških odborov občine Naklo

odlok je predstavila ga. Umnik. Sprememba se nanaša na predlagatelje kandidatov za člane
vaških odborov - vključene tudi liste. V razpravi na predlog odloka ni bilo pripomb.
G. Meglič je zapustil sejo občinskega sveta.

Župan je da! na glasovanje naslednja sktepa:

1.

občinski svet sprejme sklep, da se bo predlagani odlok sprejemat po skrajšanem
postopku.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. Predtagan sktep so biti sogtasno sprejet.

2.

občinski svet sprejme odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vaških odborov
občine Naklo.

Ob glasovaniu je bilo prisotnih 13 svetnikov. Predlagan sktep so bili soglasno sprejet.

Ad. 10 Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem
Predlog je predstavila ga. Umnik, predlog se nanaša na najem prostorov za Ambulanto Nakto.
Predlagana je najemnina v vrednosti kot dosedaj (malo več kot L EUR / m2).
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je glede na podatke o višini najemnine za prostore v
Zdravstvenem domu Kranj, najemnĺna za Ambulanto Naklo neustrezna.
Župan je umaknil točko z dnevnega reda, pred pripravo novega predloga pa naj se preveri
najemnina za druge ambulante.

Ad. 11 Poročilo župana, pobude in vprašanja

_
-

Podana je bila informacija glede nastanitve v stanovanjski skupnosti Novi paradoks gospa se je odločila, da na bo več bivala v stanovanjski skupnosti.
NA VASI SE DOGAJA - prireditev bo 20.6.2015.
Podana je bila informacija o stroških odvetnikov v zvezi z NUSZ 2ot3 - ti stroški so
znašali ]..].95 EUR.
Za obravnavo na eni od naslednjih sej se pripravi sprememba Odloka o priznanjih
občine Naklo - razpis se bo objavljal na 2 leti.
Podano je bilo pojasnilo župna glede članka ogrevanje V Vrtcu (objavljenega v
Gorenjskem glasu 6.2.20L5).
V zvezi z navedbami, podanimi s strani župana na občnem zboru PGD Naklo, glede
sofinanciranja Gasilsko;reševalne službe Kranj, se posluša zvočni zapls 2. redne seje
občĺnskegasveta občine Nakto.
Datum izida glasila Glas občine Naklo je bil dogovorjen na seji uredniškega odbora.
Cestne oznake bodo obnovljene.

Stran 5 od 6

_
_

Glede odločb ö ľusz za leto 20L5 je bilo pojasnjeno, da so bili prvi podatki na FURS
posredovani tL.2.2oL5, včeraj - tj.7.4.20].5 so bili podatki potrjeni, števito obrokov
je predplsano z zakonom glede na višino davka.
V zvezi s stebrički na Glavni cestije bilo pojasnjeno, da bodo urejeni, ko bo ustrezno
vreme.
Glede selitve občinske uprave v letu 20L2 ie potekala razprava med županom in g.
Cankarjem
Podan je bil očitek, da župan na seji občinskega sveta formalno ni predstavi!
imenovanih podžupanov.
Na spletni strani občine Naklo se objavijo poročila nadzornega odbora, za nadzore
opravljene v letu 20L4.
V naselju Podbrezje je potrebno postaviti cestno ogledalo (Podbrezje 233) ter znlŽati
betonski zid (Podbrezje 223).

Seja je bila zaključena ob 19:55 uri.
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Stran 6 od 6

