OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
11. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v torek 09.03.2004, ob 17.00 uri v
sejni sobi občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Jože Mohorič, Dušan Dermota,Viktor Poličar, Peter
Celar, Branka Uranič, Janez Pivk, Andrej Vreg, Albin Rehberger, Marjan Babič, Silvo Golob,
Franc Jeglič, Franc Pavlin, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular – župan, Drago Goričan –
tajnik občine, Ivan Fic – ref. za komunalo; Boris Černilec – OŠ Naklo; Franc Fister –
Nadzorni odbor, Martin Habjan – Dom upokojencev Kranj; Nataša Kne Leben – Radio Kranj;
Stojan Saje – Gorenjski Glas; Marjana Hanc – Delo; Branka Jurhar – Radio Triglav; za
zapisnik – Jana Mihelič

ODSOTNI: Aleš Krumpestar – opravičeno
Dnevni red:

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Potrditev Zapisnika 10. redne seje
Potrditev cene programov v vrtcih
Predstavitev ideje o organiziranju in financiranju doma ostarelih v Naklem
Sprememba Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov odborov občinskega
sveta ter drugih občinskih organov
6. Povabilo na obisk predstavnikov iz mesta Pierz Town, Minnesota, ZDA
7. Potrditev čistopisa Odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske
8. Poročilo Nadzornega odbora
9. Pomoč Zupanovi družini
10. Oprostitev plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
11. Poročilo župana, pobude in vprašanja
1.
2.
3.
4.
5.

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost občinskega sveta. Glede
dnevnega reda je župan predlagal njegovo razširitev z dodano novo 11.točko: Kako oživeti
delo Odbora za gospodarstvo in Odbora za splošne zadeve, sedanja 11. točka postane
12.točka. Predlog je dal župan na glasovanje in je bil soglasno sprejet. V nadaljevanju je
dal na glasovanje tudi tako razširjeni dnevni red, kateri je bil tudi soglasno sprejet.
A.d.2. Potrditev Zapisnika 10. redne seje
Pripomb na Zapisnik 10. redne seje ni bilo, zato ga je župan predlagal v potrditev. Zapisnik
10. redne seje je bil soglasno sprejet.

A.d.3. Potrditev cene programov v vrtcih
Župan je predal besedo ravnatelju OŠ Naklo g. Černilcu. Le-ta je pojasnil, da je prišlo do
spremembe zakonodaje na področju vrtcev in sicer glede števila otrok v oddelku in glede
metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih. Zakon govori, da je v oddelku 1.
starostnega obdobja lahko 12 otrok, v oddelku 2. starostnega obdobja pa 22 otrok.
Ustanovitelj to število lahko poveča največ za 2 otroka in sicer glede na število vpisanih otrok
in tudi glede racionalizacije poslovanja. Sprejeta je nova enotna metodologija za oblikovanje
cen vrtcev. Le-ta vsebuje tri elemente cene: stroške dela, stroške materiala in storitev in
stroške živil za otroke. Po tej metodologiji je cena za prvo starostno obdobje, z upoštevanjem
možnega povečanja števila otrok v oddelku, 81.870 sit in za drugo starostno obdobje 57.585
sit. Prva cena je v primerjavi s sedaj veljavno višja za 8,7 %, druga pa je za skoraj 0,5 % nižja.
V ceni ni zajeto investicijsko vzdrževanje. V primeru, da je število otrok manjše od
predpisanega normativa je ustanovitelj dolžan zagotoviti sredstva v višini cene programa brez
živil za razliko med dejanskim številom otrok in možnim maksimalnim številom otrok v
oddelku. Cene programov v vrtcih je potrebno enkrat letno uskladiti.
G. Koselj je postavil vprašanje glede višine prispevka staršev. G. Černilec je odgovoril, da
starši plačujejo od 10 % – 80 % cene programov, s tem, da se v primeru vključitve dveh otrok
v vrtec starejšemu otroku zniža plačilo za 10 %.
G. Koselja je zanimala tudi možnost podaljšanega odpiralnega časa za vrtec. G. Černilec je
pojasnil, da je vrtec odprt do 16. ure. V primeru izražene potrebe večjega števila staršev po
daljšem odprtju bi vsekakor o tem razmislili. Vrtec mora biti odprt 9 ur na dan, kar je več je
nadstandard, ki ga krije ustanovitelj.
G. Pavlina je zanimalo kaj predstavlja postavka zdravstvene storitve in varstvo pri delu. G.
Černilec je pojasnil, da so tu zajeti zdravniški pregledi zaposlenih, jemanje vzorcev
Higienskega zdravstvenega zavoda iz Kranja ter varstvo pri delu.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na
območju Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet. Svet je na županov predlog sprejel
tudi Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca v sestavi OŠ Naklo.
A.d.4. Predstavitev ideje o organiziranju in financiranju doma ostarelih v Naklem
Župan je povedal, da se o izgradnji doma ostarelih v naši občini pogovarjamo že nekaj časa.
Dejansko stanje je takšno, da je zemljišče že kupljeno in tudi po prostorskih planih
predvideno za takšen namen. Sedaj naj bi se začel postopek za pridobivanje gradbene
dokumentacije. V mesecu januarju je bil izveden tudi sestanek s predstavnikom Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve in predstavniki Doma upokojencev Kranj.
V nadaljevanju je župan predal besedo g. Habjanu – direktorju Doma upokojencev Kranj. G.
Habjan je svetnikom povedal, da statistika kaže, da se naše prebivalstvo stara in potreba po
domovih za ostarele se povečuje. V Domu upokojencev Kranj je na razpolago 210 postelj, ki
so v celoti zasedene. Čakalna doba je približno dve leti. Trend pa se vse bolj kaže tudi v
izgradnji manjših dislociranih enot. Takšna enota se predvideva tudi v Naklem. Z vsemi
službami kot so uprava, strokovno vodstvo, kuhinja, pralnica in z ostalim bi bila podprta z
Domom iz Kranja. Način sodelovanja bi bilo potrebno zagotoviti s posebno pogodbo. Takšno
obliko sodelovanja podpira tudi pristojno ministrstvo. Korak, ki bi sedaj sledil je s strani
Doma priprava ustreznih aktov s strani Občine pa priprava gradbene dokumentacije.
Župan je dodal, da je namen gradnje tega doma v prvi vrsti pokriti potrebe naših občanov.
Predvideva se izgradnja od 20 do 40 postelj. Sofinanciranja izgradnje s strani Ministrstva za

delo, družino in socialne zadeve po besedah podsekretarja g. Dominkuša ni za pričakovati saj
so investicijska sredstva do leta 2007 že razdeljena.
G. Mohorič je vprašal koliko naših občanov je sedaj že v kranjskem domu.
G. Habjan je odgovoril, da sedem, župan pa je dodal, da so naši občani nastanjeni tudi v
Preddvoru, Tržiču in Radovljici.
Predlog g. Celarja je bil, da naj se že v prvem koraku zaprosi za izgradnjo za 50 ali 60 postelj.
G. Poličar je bil mnenja, da bi že danes morali imeti osnovna izhodišča o načinu in obliki
sodelovanja med domom upokojencev in občino, saj se danes ne ve kako bo v primeru
osamosvojitve te enote odreagirala Mestna občina Kranj.
G. Habjan je razložil, da njihov ustanovitelj ni Mestna občina pač pa Vlada republike
Slovenije in pristojno ministrstvo podpira takšen način sodelovanja. Ravno tako se tudi
drugod po Sloveniji kažejo interesi po takšnih dislociranih enotah, čeprav do realizacije nikjer
še ni prišlo.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Občinski svet pooblašča župana z
občinsko upravo, da začne postopek pridobivanja ustrezne dokumentacije za začetek
gradnje doma starejših občanov v Naklem. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Sprememba Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov odborov
občinskega sveta ter drugih občinskih organov
G. Goričan povedal, da se na podlagi podatka UE Kranj o številu prebivalcev v Občini Naklo,
ki znaša 5003 prebivalcev, poviša županov količnik iz 5,00 na 7,00. Župan je dodal, da se v
sami obrazložitvi višine sejnin poleg član odbora doda tudi »ali komisije«.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejmejo se predlagane spremembe
Pravilnika, kot je navedeno v predlogu. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.6. Povabilo na obisk predstavnikov iz mesta Pierz Town, Minnesota, ZDA
Župan je svetnikom pojasnil, da je g. Pirc – sadjar kateremu smo lansko leto v Podbrezjah
tudi postavili spomenik, deloval kot misijonar v Ameriki, v Minnesoti. Tam ga še vedno zelo
cenijo, po njem so celo poimenovali mesto. G. Gričar, profesor na Fakulteti za organizacijske
vede v Kranju je bil v stiku z ljudmi iz mesta Pierz Town. Izrazili so interes za kakršnokoli
obliko povezovanja oziroma sodelovanja. V mesecu juniju je na Bledu organizirana
mednarodna konferenca o e-trgovini, ki jo organizira omenjena fakulteta in g. Gričar. Na to
konferenco so povabljeni tudi predstavniki iz Minnesote in ob tej priliki bi bilo možno
povabiti jih tudi na obisk v Podbrezje oziroma na ogled Občine Naklo. Predvideva se, da bi
bilo uradno srečanje s predstavniki mesta Pierz Town v soboto 19.06.2004, v nedeljo
20.06.2004 pa bi bila na Taboru maša v počastitev spomina na g. Pirca.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Občinski svet predlaga začetek
aktivnosti, ki bodo omogočale povezavo med mestom Pierz Town, Minnesota in Občino
Naklo, Slovenija. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Potrditev čistopisa Odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske
G. Goričan je povedal, da se je predlog Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva
Gorenjske sprejemal že na 5. redni seji v mesecu maju 2003. Danes se v potrditev predlaga
čistopis Odloka na podlagi amandmajev k odloku s strani občine Jesenice, Žirovnica in
Radovljica. Komisija za izdelavo premoženjske bilance OZG je z amandmaji uskladila

31.člen, ki govori o nadstandardni dejavnosti in 32. člen, ki govori o omejitvah pri prometu z
nepremičninami.
Razprave ni bilo zato je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se čistopis Odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Poročilo Nadzornega odbora
Župan je predal besedo predsedniku Nadzornega odbora, g. Fistru. Le-ta je povedal, da delo
Nadzornega odbora opredeljuje Zakon o lokalni samoupravi, ki odboru nalaga predvsem
nadzor zakonitosti poslovanja ter tudi namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih
sredstev. V lanskem letu je Nadzorni odbor pregledal poslovanje občine v letu 2002 in dal
soglasje k zaključnemu računu proračuna občine Naklo za leto 2002. Program dela
nadzornega odbora v tem mandatu je tekoče spremljanje poslovanja občine, zavoda OŠ Naklo
in Združenja podjetnikov. Zakonitost poslovanja naj bi pregledali tudi pri drugih proračunskih
uporabnikih, ki jih je v občini približno 25, obravnavali naj bi pobude občanov in pregledali
sofinanciranje investicijske dejavnosti s strani občanov. Analizirali naj bi tudi investicijska
vlaganja proračunskih sredstev po krajih v sami občini. Nadzorni odbor želi svoje delo v tem
mandatu razširiti na vsebinsko raven, saj je bilo ugotovljeno, da na formalnem področju –
področju zakonitosti – ni težav.
G. Poličar je izpostavil poročilo o prispevkih občanov pri različnih investicijah, katerega naj
se posreduje tudi občinskemu svetu. Župan je pojasnil, da gre v tem primeru zlasti za
sofinanciranje asfaltiranja raznih slepih ulic in krajših delov cestišč.
G. Mohorič je podal pobudo, da naj bo poročilo Nadzornega odbora najmanj dvakrat letno,
sicer pa je po njegovem mnenju program dela dobro zasnovan.
Župan je ugotovil, da je bil občinski svet seznanjen s poročilom o delu Nadzornega odbora, za
kar se je g. Fistru tudi zahvalil.
A.d.9. Pomoč Zupanovi družini
Župan je svetnikom poročal o prošnji Zupanove družine za pomoč pri nakupu novega
rabljenega avtomobila. Gre za mater z dvema odraslima invalidnima otrokoma. Stari avto je
dotrajan in skoraj neuporaben za varno vožnjo. Župan je povedal, da je k sodelovanju povabil
RK Kranj in tudi Gorenjski glas Kranj. Akciji že tečeta in upa, da se bo zbrala primerna vsota
denarja. Občina je tej družini pomagala že večkrat (nabava oken, izdelava opornega zidu). Z
RK Kranj je dogovorjeno, da naj bi se v ta namen, če se bo zbralo dovolj denarja, namenilo
1,2 mio tolarjev. Ostanek zbranega denarja bi se prihranil za druge namene ali za reševanje
podobnih socialnih stisk. Župan je predlagal, da se odobri 400.000 sit neto. Pri nakazilu
pomoči se mora odvesti tudi 25 % dohodnine, ki pa jo bo po obračunu dohodnine dobila
vrnjeno.
Predlog g. Poličarja je bil, da naj se sredstva nakažejo Rdečemu križu, če se je s tem
dohodnini mogoče izogniti.
V nadaljevanju je župan dal na glasovanje predlog: Zupanovi družini se za nakup
novega avtomobila odobri 400.000 sit neto. Predlog je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Oprostitev plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
Župan je svetnikom pojasnil, da gre v tem primeru za zemljišče ob cesti, ki vodi na
pokopališče. Na tem zemljišču ljudje dejansko parkirajo ob večjih pogrebih ter za dan mrtvih,
sicer pa ne. Občina je v času svojega obstoja pri pokopališču izgradila kar nekaj novih
parkirnih prostorov in županov predlog je, da se vlogi ne ugodi.

Po krajši razpravi je župan občinskemu svetu predlagal sklep: G. Korenčanu se prošnji
za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za parc. št. 141/1 in
142/2 ne ugodi. Zemljišče lahko v skladu z občinskim odlokom ogradi ali naj ga občini
ponudi v odkup. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.11. Kako oživeti delo Odbora za gospodarstvo in Odbora za splošne zadeve
V uvodu je župan izrazil nezadovoljstvo z delom tako odbora za gospodarstvo kot tudi odbora
za splošne zadeve. Dejstvo je, da so v lanskem letu ostala neporabljena celotna sredstva
namenjena za drobno gospodarstvo, sedaj bo kmalu mimo polovica letošnjega leta, vendar
odbor v tem letu še ni bil sklican in morebiten program še tudi ne pripravljen. V tednu po že
sklicani današnji seji je na naslov občinskega sveta prišla s strani Združenja podjetnikov
Naklo pobuda za razrešitev predsednika Odbora za gospodarstvo kot tudi za razrešitev
Komisije za malo gospodarstvo v celoti.
G. Dermota je svetnikom v zagovor pojasnil, da so v začetku leta 2003 poslali na naslov
Združenja podjetnikov Naklo prošnjo za koriščenje njihovih pisarniških prostorov za namen
delovanja Komisije za drobno gospodarstvo. Cilj delovanja komisije je podoben cilju
združenja, zato si ne bi bila konkurenčna, najemnina za pisarno pa se tako ali tako plačuje iz
sredstev, ki jih združenje pridobi iz občinskega proračuna. S strani združenja v celem letu ni
bilo odgovora, na ustno opozorilo je g. Pivk odgovoril, da tega prostora ne da. G. Dermota je
še povedal, da je iz tega razloga namerno zaustavil delo v odboru za gospodarstvo. Dodal je,
da je odbor pripravil ovrednoten program, ki ga je skupaj s prošnjo za delitev pisarniških
prostorov tudi dostavil na združenje. To naj bi bila osnova za začetek dela tako komisije kot
odbora, vendar pa s strani združenja ni bilo nobenega odgovora. G. Dermota je izrazil
zadovoljstvo, da mu je uspelo doseči to, da se je na združenju po vseh teh letih zamenjalo g.
Pivka, samodržca, ki je samo zapravljal družbena sredstva, ki jih je občina Naklo namenila za
razvoj obrtništva, on pa je to vestno zapravljal v svoj prid z nagradami, z obiski sejmov, delil
koledarje in ustvarjal dober vtis v očeh nekaterih. G. Dermota je še dodal, da je bil eden prvih,
ki je izrecno zahteval racionalno trošenje denarja združenja za pomoč obrtnikom, vendar s to
idejo ni bilo mogoče prodreti saj je bil g. Pivk v koaliciji z g. županom. Razumem župana, JE
dodal Dermota, saj sem sodeloval v podbreškem odboru za avtocesto, znebil se je g. Jegliča v
upravljavskem svetu kulturnega doma v Podbrezjah, skušal se je znebiti g. Peternela, skušal
se je znebiti g. Rehbergerja kot predsednika SLS-a, ker je tudi glasoval proti spremembi
podbreškega priključka, danes pa sem na vrsti jaz. Po njegovem mnenju je, glede na novo
vodstvo v združenju, z njimi sedaj možno sodelovati in je tudi prepričan, da se bo sedaj dalo
dobro delati. Do sedaj te možnosti ni bilo, saj je bil g. Pivk za nesodelovanje, zato odbor tudi
ni bil sklican. Če pa smatrate-je dodal g. Dermota-, da je potrebno, da odstopim, pa sam
dajem odpoved, izvolite drugega predsednika, saj sem jaz svoje poslanstvo v devetih letih
dosegel, da g. Pivk ni več predsednik združenja podjetnikov Naklo.
G. župan je g. Dermoti odgovoril, da je dejstvo, da do danes na tem odboru ni bilo nič
narejenega, kar je bilo smatrati za njegovo osebno preobremenjenost. Delo odbora za
gospodarstvo ni samo drobno gospodarstvo ampak je tudi področje turizma in področje
kmetijstva. V turizmu se je trudil g. Koselj, še bolj pa je delala Komisija za kmetijstvo pod
vodstvom g Pavlina, brez prisotnosti g. Dermota. G. Dermota je predlagal, da se sprejme
njegov odstop, da bo župan zadovoljen in da se zadeva s tem zaključi.
G. Pivk je dodal, da je g. Dermota dejansko poslal na združenje prošnjo, vendar ne za
sodelovanje pač pa za souporabo prostora. Predsedstvo združenja je na svoji seji sprejelo
sklep, da se za souporabo pisarne odgovori negativno. To pa iz razloga, ker ima združenje z

lastnikom podpisan dogovor, da ga drugemu ne more dajati v najem. Glede samega programa,
za katerega smatra, da je dober, pa bi morala biti sklicana najprej seja komisije za drobno
gospodarstvo nato pa seja odbora za gospodarstvo, kot je po našem statutu tudi predvideno, ne
pa poslati program na združenje podjetnikov. Združenje je ravno tako v januarju 2003
pripravilo program in če bi bil odbor sklican, bi se oba programa na odboru tudi obravnavala,
iz dveh mogoče naredili enega in delo bi se lahko začelo. Zato g. Pivk smatra, da današnja
jeza g. Dermota ni opravičena. G. Pivk je še dodal, da toliko obtožb, kot sta mu jih pred
štirimi leti napisala g. Dermota in g. Koselj v šestdesetih letih ni doživel. G. Dermota je dodal,
da ga je takrat celotno predsedstvo zapustilo, ker je bil lump in so hoteli pravico.
G. Babič je dodal, da naj se stvari umirijo, saj bo prišlo do še večjih osebnih zamer. G. Poličar
je bil tudi mnenja, da je stvar potrebno umiriti saj ima vsaka stran večje ali manjše grehe. V
gradivu je s strani združenja podan predlog za razrešitev predsednika in celotne komisije za
malo gospodarstvo. Predlog je po mnenju g. Poličarja v nasprotju s poslovnikom, saj mora
biti predlog za razrešitev člana odbora podana s strani najmanj štirih svetnikov ali na predlog
župana, ki ga podprejo štirje svetniki, hkrati pa komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predlaga nove člane. Predlog g. Poličarja je bil, da se naj skliče odbor za
gospodarstvo, s prisotnostjo župana in predsednikov komisij pri odboru za gospodarstvo in se
ugotovi ali je potrebna kakršnakoli razrešitev.
Po razpravi je župan dal na glasovanje predlog g. Dermote, da se ga razreši kot
predsednika odbora za gospodarstvo. Predlog je bil z 11 glasovi ZA in 1 glasom PROTI
sprejet.
V nadaljevanju je župan svetu tudi predlagal, da naj izvolijo novega predsednika odbora za
gospodarstvo izmed članov odbora. Župan je za predsednika predlagal g. Koselja.
G. Dermota je svoj odstop z mesta predsednika odbora za gospodarstvo dopolnil še z
odstopom iz mesta člana omenjenega odbora. Župan je ugotovil, da iz tega sledi, da je odbor
za gospodarstvo nepopoln in zato naj Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
do naslednje seje pripravi predlog za novega člana ter tudi za predsednika omenjenega
odbora.
Župan je o delu odbora za splošne zadeve v nadaljevanju vprašal tudi njenega predsednika g.
Vrega. G. Vreg je v zagovor odgovoril, da če bi obstajale zadeve, za katere je pristojen njegov
odbor in če bi o njih odbor lahko tudi odločal, potem bi ga verjetno tudi sklical.
A.d.12. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
• o obisku pri predsedniku uprave Mercatorja – g. Jankoviču v zvezi s sredstvi, ki naj bi
jih Mercator prispeval za izgradnjo industrijske ceste Polica – Okroglo, na račun
komunalnega prispevka v primeru novogradnje v Naklem. Odgovor je bil, da zaenkrat
še ne nameravajo graditi in tudi sredstev vnaprej ne bodo dajali;
• izveden je bil razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za izgradnjo večnamenskega
objekta – od štirih prispelih ponudb je bil najugodnejši Gradbinec Gip - Kranj, kar je
tudi nam v zadovoljstvo, saj je plačilo za odkup zemljišč na Polici pogojeno z
opravljenim delom;
• nogometni klub Naklo ima težave v zvezi z igriščem in garderobami; občina si
prizadeva za pridobitev ustreznega zemljišča, ker s strani lastnika ni bilo privolitve za
prodajo je vložen postopek za začetek razlastitve; sedanjo barako namenjeno za
garderobe je Merkur odstranil, začasna rešitev so bili prostori Žita Gorenjke, sedaj pa
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je te prostore dobilo v najem podjetje Šumi Ljubljana, ki pa želi, da se prostori
izpraznijo, iskala se bo nova rešitev; pri tem je g. Mohorič dodal, da naj občinska
uprava posreduje pri Šumi-ju predlog, da se prostor z garderobami v prostorih Žita
Gorenjke pregradi in postane samostojna enota;
o povabilu na prostorsko konferenco s strani Ministrstva za okolje in prostor, Urada za
prostorsko planiranje na temo potrebe zemljišč priključka Naklo, kamor so vabljeni
tudi vsi soglasodajalci;
o pripravljenem zaključnem računu proračuna občine Naklo za leto 2003, obravnaval
ga bo nadzorni odbor, občinski svet pa na prihodnji seji;
o kupljenih kartah za občinske svetnike in člane občinske uprave za eno izmed
predstav v okviru tedna slovenske drame v Prešernovem gledališču v Kranju;
o pobudi svetniške skupine SLS Naklo za organizacijo prireditve za počastitev vstopa
Slovenije v Evropsko skupnost
o skorajšnjem sklicu sestanka za organizacijo občinskega praznika.

Pobude in vprašanja:
• g. Golob je postavil vprašanje v zvezi z vračanjem vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje – g. Goričan je odgovoril, da kdor je sam sklepal
pogodbo s Telekomom je tudi sam upravičenec in bo tudi sam vlagal zahtevek, rok
za oddajo je 6. 6. 2004. Vloži se na krajevno pristojnem državnem pravobranilstvu. V
kolikor so se dela izvajala preko bivših krajevnih skupnosti bo to vložila pravna
naslednica občina. S strani Telekoma smo že pridobili fotokopije pogodb, vse
zahtevke bomo vložili in ko bomo s strani državnega pravobranilstva dobili v podpis
pobot bomo vedeli kakšna sredstva se bodo vračala. Na podlagi tega bomo pozvali
občane, da se javijo na seznam in da se z dokazili izkažejo, da so sodelovali v teh
akcijah;
• g Dermota je župana opozoril na dopis poslan na Občino Naklo s strani Urada RS za
prostorsko planiranje, v katerem ta urad prosi občino za mnenje in smernice za odsek
avtoceste Podtabor –Naklo. Ker je občinski svet dal negativno mnenje, sprašuje
župana na podlagi katerega sklepa občinskega sveta je podpisal lahko takšno soglasje
in ga poslal na Ministrstvo za okolje in prostor. G. Fic je odgovoril, da to ni soglasje
za neko gradnjo objekta, pač pa so samo smernice za katere je ministrstvo zaprosilo
in smo jih mi po zakonu dolžni dati, vsekakor pa to soglasje ni v nasprotju oziroma v
nobeni povezavi s sklepom, ki ga je sprejel občinski svet;
• g. Koselj je ponovno zaprosil za označitev kraja Duplje pri podvozu na cesti Naklo –
Bistrica;
• g. Mohorič je ponovno opozoril na problem ureditve lastništva zemljišča pri
pokopališču;
• g. Celar je opozoril župana, da smo verjetno ena izmed redkih občin, ki še nima svoje
spletne strani – g. Goričan je povedal, da so v letošnjem proračunu za ta namen
zagotovljena sredstva, trenutno zbirajo naročila malih vrednosti in kmalu bo izbran
najugodnejši ponudnik za izdelavo naše strani.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.
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