OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
16. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo 15. 12. 2004, ob 17. 00 uri v
sejni sobi Občine Naklo.

PRISOTNI: svetniki - Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, Dušan Dermota,
Viktor Poličar, Branka Uranič, Peter Celar, Andrej Vreg, Janez Pivk, Franci Jeglič, Albin
Rehberger, Franc Pavlin, Marjan Babič, Silvo Golob, Ivan Meglič – podžupan; Ivan Štular –
župan; Franc Fister – nadzorni odbor; Drago Goričan, Ivan Fic, Dragica Roblek, Bojana
Umnik – občinska uprava; Nataša Kne Leben – Radio Kranj, Branka Jurhar – Radio Triglav;
za zapisnik – Jana Mihelič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Realizacija sklepov 15. seje
Potrditev zapisnika 15. redne seje
Poročilo o izgradnji kabelskega (CaTV) omrežja
Poročilo nadzornega odbora
II. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2004
Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2005
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2005
9. Predlog pomoči našim občanom delavcem Planike Kranj
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja

A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnike, svetnico in vse novinarje. Na predlagani
dnevni red ni bilo pripomb zato ga je župan dal na glasovanje. Dnevni red 16. redne seje je
bil soglasno sprejet.
A.d.2. Realizacija sklepov 15. seje
Glede sklepov prejšnje seje je župan povedal, da je bil Odlok o oskrbi s pitno vodo ustrezno
objavljen, posredovan je bil sklep o razrešitvi v.d. direktorice in o imenovanju nove
direktorice Gorenjskih lekarn ter sklep o potrditvi Sveta zavetišča za zapuščene živali. Župan
je poročal tudi o nakupu avtomobila za pomoč na domu v skladu s sklepom prejšnje seje.
A.d.3. Potrditev zapisnika 15. redne seje
Na zapisnik 15. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.

Predstavnik TELE-TV še ni bil prisoten zato se je 4. točka prestavila na konec dnevnega reda.
A.d.5. Poročilo Nadzornega odbora
Župan je predal besedo predsedniku Nadzornega odbora g. Fistru. G. Fister je poročal o
pobudi Podbreškega odbora za izgradnjo cestnega odcepa Podtabor - Naklo naslovljeni na
Nadzorni odbor glede proučitve zakonitosti ravnanja občinskih organov. Na podlagi Zakona o
lokalni samoupravi in Statutu Občine Naklo je Nadzorni odbor pristojen za nadzor javne
porabe, premoženja in finančno – računovodskega in materialnega poslovanja. Nadzorni
odbor ni pristojen za obravnavo konkretnega primera v zvezi z izgradnjo tega odseka. G Fister
je v nadaljevanju poročal o obravnavi osnutka Proračuna Občine Naklo za leto 2005.
Nadzorni odbor je izpostavil desetmesečno realizacijo prihodkov, ki so bili le 56 %
realizirani, izpad je predvsem pri komunalnem prispevku in pri kapitalskih prihodkih od
prodaje zemljišč. Največji poudarek je bil dan na investicijsko dejavnost občine, ki je po
vrednosti tudi največja. Nadzorni odbor je bil mnenja, da se naj enakomerno razvija celotno
območje občine seveda pri upoštevanju logičnega zaporedja zlasti pri izgradnji kanalizacije in
vodovodnega omrežja. Nadzorni odbor v celoti podpira predlagani Proračun, predlagajo pa
izdelavo analize o investiranju kot podlago za bodoče planiranje investicij in spremljanja
uresničevanja srednjeročnega plana.
Župan je k poročilu g. Fistra glede izpada prihodkov dodal, da se to nanaša na še nerealiziran
komunalni prispevek od Merkurja v višini 180 mio sit, ki je pogojen z začetkom izgradnje
ceste Polica-Okroglo, vsekakor bo prispevek nakazan še v letošnjem letu.
A.d.6. II. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2004
Župan je predal besedo ge. Roblekovi. Le-ta je pojasnila, da so stroški javne uprave povečani
za 1,6 mio sit za delovanje občinskih organov zaradi povečanega količnika za župana in za
izplačilo sejnin komisijam pri odborih občinskega sveta. Na področju 04 – gospodarske
dejavnosti smo glede na realizacijo prerazporedili sredstva iz Ceste Polica-Okroglo na
postavko za turistični objekt. Na strani prihodkov je na podlagi poročila Davčne uprave
znižan prihodek iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tudi prihodek iz
naslova komunalnega prispevka je znižan zaradi nerealizirane kompenzacije z Ministrstvom
za šolstvo za višino komunalnega prispevka in našega prispevka k izgradnji športne dvorane.
Kompenzacija v višini 53 mio sit ni bila izvedena zaradi menjave vlade, tako, da bo
realizirana v letu 2005.
G. Pavlin je postavil vprašanje v zvezi s prihodki-dohodnina letni poračun, ki v rebalansu
znaša –27 mio., planiran pa je bil 8 mio sit. Ga. Roblek je pojasnila, da to pomeni, da se na
letni ravni v naši občini več dohodnine vrne kot pa se je plača. G. Pavlin je postavil vprašanje
tudi v zvezi s postavko Zunanja ureditev turističnega objekta, ki je z rebalansom povečana za
18 mio sit in najmanj kar je za pričakovati je, da bi bila priložena obrazložitev zakaj je do
takšnega povečanja prišlo. G. Goričan je pojasnil, da se je prvotno načrtovala le zunanja
ureditev tega objekta, kasneje pa se je šlo tudi v dokončanje izgradnje naše turistično
informativne pisarne, ki je v tem objektu. Župan je dodal, da je bila problem tudi jakost
električne energije potrebne za delovanje tega objekta, kar je povzročilo dodatne stroške.
G. Celar je pripomnil, da je glede na obrazloženo naziv postavke neustrezen, hkrati pa se mu
zdi naš vložek zelo visok, parkirišče je po njegovem mnenju v večini namenjeno gostinskemu
objektu in naj se tudi da v najem, tudi glede stroška močnejše elektrike je bil g. Celar mnenja,
da je za delovanje turistične pisarne dovolj običajna električna jakost.

Župan je dodal, da je v pogodbi dogovorjeno, da je priključitev gostinsko turističnega objekta
na komunalne naprave strošek občine in tega smo se morali držati. Dejstvo je, da objekt
ostane v lasti občine.
G. Poličar je bil mnenja, da je, glede na pričakovani iztržek, ta investicija za občino
nesmoterna.
G. Babiča je zanimalo kdo bo vodil to turistično pisarno. Župan je pojasnil, da bo za enkrat
posredovanje informacij potekalo preko gostinskega kadra, v prihodnje pa naj bi se na tak ali
drugačen način to uredilo z novim kadrom.
G. Krumpestar je dodal, da je potrebnost turistične pisarne za Naklo nesporna, glede stroškov,
ki so za 18 mio sit povečani pa je najmanj kar je za pričakovati od občinske uprave točno
poročilo o porabi teh sredstev.
Župan je v zvezi s tem dodal, da se bo do prihodnje seje sveta pripravilo ustrezno poročilo.
Po razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se 2. Rebalans proračuna Občine
Naklo za leto 2004. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2005
Župan je predal besedo g. Pavlinu – vlagatelju predloga prerazporeditve sredstev v osnutku
Proračuna Občine Naklo za leto 2005. G. Pavlin je pojasnil, da se je v zvezi s predlogom
posvetoval in dobil informacije, da pri postavki asfaltiranje parkirišča pri OŠ Naklo ne gre
zgolj za parkirišče temveč tudi za obračališče šolskega avtobusa ter za vstopanje in izstopanje
otrok in v sled tega predlog za prerazporeditev sredstev umika, v predlogu proračuna pa so
tudi že predvidena sredstva za Grogovo ulico.
Župan je k predlogu proračuna predlagal še nekaj sprememb:
 oprema za knjižnico v Naklem se poveča za 2 mio sit;
 za folklorno skupino za nove obleke 500.000 sit;
 za nabavo novega pluga 2.5 mio sit;
 za projekt Živimo zdravo 150.000 sit;
v skupnem znesku 5.150.000 sit za kar se zmanjša postavka Nakup zemljišč.
Župan je dal predlog sprememb na glasovanje in le-te so bile soglasno sprejete.
G. Celar je opozoril na izpad postavke Pločnik Podbrezje. Župan je predlagal, da se iz
postavke Nakup zemljišč odvzame dodatnih 5 mio sit in se jih nameni za Pločnik
Podbrezje. Predlog je bil soglasno sprejet.
G. Poličarja je zanimalo zakaj na postavki Izdelava internetne strani občine ni planiranih
sredstev. G. Goričan je pojasnil, da je stran izdelana, za samo vzdrževanje strani pa so
sredstva planirana pod postavko vzdrževanje programov.
G. Poličarja je zanimala postavka Uprava-študentski servis in tudi nasploh koliko ljudi dela
pogodbeno za občino Ga. Roblek je pojasnila, da gre tu za razna dela pri vzpostavljanju
različnih evidenc. Župan je dodal, da po pogodbi dela g. Rozman, ki vodi deponijo odpadkov,
polovico plače prispevamo za hišnika na športnem parku, pogodbeno za nas dela tudi ga.
Lavrič kot nadzorna pri gradnji večnamenskega objekta.
G. Pavlina je zanimala postavka Sejnine občinskega sveta, ki je v primerjavi z lanskim letom
znižana. Ga. Roblek je odgovorila, da pri planiranju verjetno ni bil upoštevan rebalans,
vsekakor se bodo morala sredstva zagotoviti v potrebni višini z rebalansom v prihodnjem letu.

G. Celar je opozoril na znižanje sredstev za tekoče vzdrževanje cest, kar se mu ne zdi
pravilno, saj stvari, ki so najbolj moteče za občane, ne stanejo veliko.
G. Krumpestar je dodal, da se razvoj občine kaže skozi velike projekte vzdrževanje pa se
mora izvajati vzporedno.
Po razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog Proračuna Občine
Naklo za leto 2005. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.8. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč v Občini Naklo za leto 2005
G. Goričan je pojasnil, da gre v tem primeru za 3 % povišanje povprečnih stroškov
komunalnega urejanja zemljišč, kar predstavlja osnovo za izračun komunalnega prispevka.
Razprave ni bilo. Župan je dal na glasovanje Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v občini Naklo za leto 2005.
Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Predlog pomoči našim občanom delavcem Planike Kranj
V zvezi z vlogo Sindikata Neodvisnost Planika Kranj je župan povedal, da gre tu za pomoč
njihovim delavcem, ki so dobili zaradi stečaja odpovedi pogodb o zaposlitvi in so hkrati tudi
naši občani. Takšnih delavcev je bilo na dan 1.12.2004 štirinajst. Predlog župana je bil, da se
naj delavcem pomaga in sicer v višini 25.000 sit na brezposelnega občana na podlagi seznama
delavcev, ki so dejansko izgubili službo v obliki donacije omenjenemu sindikatu.
Po krajši razpravi svetnikov je župan predlagal Sklep: Sindikatu Neodvisnost Planika
Kranj se odobri donacija v višini 25.000 sit na delavca na podlagi poimenskega seznama
naših občanov. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Poročilo o izgradnji kabelskega (CaTV) omrežja
Predstavnika TELE-TV ni bilo na sejo. Župan je predlagal Sklep: Predstavnik TELE-TV
naj za člane občinskega sveta pripravi pisno poročilo o izgradnji CaTV omrežja na
območju občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal:
 o dogovoru z Merkurjem za donacijo ZD Kranj za nadstandardno opremo za našo
novo splošno ambulanto v višini 2,5 mio sit;
 o dogovoru za organizacijo občinske inšpekcijske službe skupaj z občinami na
območju nekdanje občine Kranj;
 o dokončanju in otvoritvi večnamenskega objekta za ambulanto, lekarno in knjižnico.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular

