OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO

Z A P I S N I K
17. redne seje občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, 09. 03. 2005, ob 17. uri v
sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI: svetniki - Aleš Krumpestar, Jože Mohorič, 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; Drago Goričan, Ivan Fic, Bojana
Umnik – občinska uprava; Bajželj Primož –Komunala Kranj, Iztok Škofic – TELE-TV Kranj,
Branka Jurhar – Radio Triglav; za zapisnik – Jana Mihelič
ODSOTNI: Dušan Dermota, Stanislav Koselj – opravičeno

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

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Realizacija sklepov 16. redne seje
Potrditev zapisnika 16. redne seje
Poročilo o izgradnji kabelskega (CaTv) omrežja
Program ravnanja z odpadki v občinah Gorenjske in na odlagališču nenevarnih
odpadkov Tenetiše in Strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Naklo
6. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj«- osnutek
7. Najemne pogodbe
8. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja
v Občini Naklo – osnutek
9. Uskladitev cen programov v vrtcih
10. Poročilo župana, pobude in vprašanja
A.d.1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Župan je pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in hkrati predlagal razširitev dnevnega
reda z novo 10. točko: Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Osnovnega
zdravstva Gorenjske – hitri postopek, s tem pa prvotna 10. točka postane 11. točka dnevnega
reda. Župan je dal na glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda in ta je bil soglasno
sprejet. V nadaljevanju je dal na glasovanje tako razširjeni dnevi red, ki je bil tudi
soglasno sprejet.
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A.d.2. Realizacija sklepov 16. redne seje
Glede realizacije sklepov 16. redne seje je župan poročal, da je bil Rebalans proračuna za leto
2004 ustrezno objavljen. V zvezi s finančnim poročilom glede izgradnje turistične pisarne je
župan predal besedo g. Ficu. Le-ta je povedal, da so v postavki Zunanja ureditev turističnega
objekta s komunalno opremo in turistična pisarna zajeti stroški zaključnih gradbenih del za
pisarno, zunanja ureditev celotnega objekta, električne in telekomunikacijske inštalacije za
pisarno, električni in vodovodni priključek za celotni objekt, priključitev plina in centralno
ogrevanje za pisarno, projekti izvedenih del za objekt, tehnični pregled in uporabno
dovoljenje za objekt ter pisarniška oprema za turistično pisarno, kar v celoti znaša skupaj
24.121.253,61 sit.
G. Pavlin je prosil za pojasnilo kako je v sprejetem rebalansu na prejšnji seji skupni znesek te
postavke 29 mio, današnje poročilo pa vsebuje stroške za 24 mio. G. Fic je pojasnil, da je bila
kasneje ugotovljena knjigovodska napaka - napačno knjižen strošek.
V zvezi z odobreno pomočjo našim občanom delavcem Planike Kranj je župan dal na vpogled
svetnikom tudi dopis sindikata Planike Kranj z dokazilom o prevzemu odobrenih pomoči s
strani prizadetih delavcev. V zvezi s poročilom o izgradnji kabelskega omrežja je župan
pojasnil, da je za današnjo sejo potrjena udeležba direktorja TELE – TV - g. Škofica.
A.d.3. Potrditev zapisnika 16. redne seje
Na zapisnik 16. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Poročilo o izgradnji kabelskega (CaTv) omrežja
Župan je pozdravil g. Škofica iz podjetja TELE-TV in mu predal besedo. G. Škofic je
povedal, da je podjetje TELE-TV specializirano za ponujanje telekomunikacijskih storitev
preko kabla. Prvotni načrt podjetja je bil s kablom pokriti celotno območje bivše občine
Kranj. Današnje stanje je takšno, da je občina Naklo pokrita približno 60 %. Po kablu se
danes ponuja televizijski program, radijski program, kabelski internet in v bližnji prihodnosti
tudi telefon. V Naklem se je kabliranje začelo 1998 leta. Pri zbiranju kandidatov se je projekt
ustavil saj se je za kabelsko televizijo prijavilo le 53 interesentov. V dogovoru z županom se
je nato kabliranje nadaljevalo tako, da se je povsod, kjer so se izvajala gradbena dela, hkrati
polagal tudi kabel. Stroški so se s tem bistveno znižali, tako da danes stane priključek 50
EUR. Težave so se pojavile pri glavni razdelilni omarici, ki je bila na Kulturnem domu, ki pa
je bil v denacionalizacijskem postopku in pojavil se je problem novega lastnika. Nov problem
se je pojavil v Strahinju pri Mačkovih zaradi odškodnine za postavitev glavne omare. Takrat
se je gradnja ustavila. Pojavil se je tudi problem Telekoma, ki je dal začasno v najem
povezavo med Kranjem in Naklem vendar brez interneta in telefona. Sledila je izgradnja
lastne povezave med Naklem in Kranjem, ki je bila lansko leto dokončana. Trenutno je
potrebno dobiti vsa dovoljenja in celotno dokumentacijo tako, da bi v letošnjem letu pokrili
skoraj celotno občino. Trenutno je okrog 500 priključkov za televizijo in 20 za internet. V letu
2006 se pričakuje zaključek izgradnje kabelskega sistema v občini Naklo.
G. Pavlin je vprašal, kako je z izgradnjo kabelskega omrežja na Cegelnici. G. Škofic je
odgovoril, da je del Cegelnice že imel svoj kabelski sistem po zraku. Namestila se je nova
elektronika in v dogovoru s krajani so se priključili na kabelsko omrežje TELE-TV. Ostala je
samo še ozemljitev kabla. Župan je dodal, da se na Cegelnici predvideva plinifikacija
območja Cegelnice in bo zaželjeno hkrati tudi kablirati to območje.
V nadaljevanju je g. Škofic dodal, da podjetje TELE-TV opravlja dve dejavnosti – kabelsko
telekomunikacijo in GTV-Gorenjsko televizijo.
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A.d.5. Program ravnanja z odpadki v občinah Gorenjske in na odlagališču nenevarnih
odpadkov Tenetiše in Strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Naklo
Župan je predal besedo g. Bajželj Primožu – vodji poslovne enote Komunala v Komunali
Kranj. G. Bajželj je povedal, da so bili sklepi v okviru dokumenta Problematike ravnanja z
odpadki v občinah Gorenjske in odlaganja odpadkov na odlagališču odpadkov Tenetiše že
sprejeti na mestnem občinskem svetu Mestne občine Kranj, sedaj se omenjeni dokument
obravnava na občinskih svetih vseh občin, ki so solastnice podjetja Komunala Kranj.
Strategija ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Naklo vsebuje naslednje bistvene točke:
 sistem zbiranja in reciklaže odpadkov,
 razvojne usmeritve ravnanja z odpadki do leta 2014 in
 odlagališče odpadkov Tenetiše in dolgoročna ocena stroškov ravnanja z odpadki.
Slovenija je že v letu 2000 sprejela smernice za ravnanje z odpadki, kjer je že zajeto ločeno
zbiranje in reciklaža odpadkov. Ločeno zbiranje odpadkov se izvaja na ekoloških otokih in v
zbirnih centrih. Občina Naklo ima trenutno en ekološki otok, v letošnjem letu se predvideva
postaviti še štiri nove ekološke otoke(Zg. in Sp. Duplje, Okroglo in Naklo). Poleg tega pa ima
občina tudi svoj zbirni center, katerega pa se namerava do leta 2006 prestaviti v industrijsko
cono pri Merkurju. Na ekoloških otokih se zbirajo odpadki, ki so namenjeni reciklaži - steklo,
papir in plastenke. S tem se posredno zmanjšuje volumen odpadkov in tudi dragoceni prostor
na deponiji.
S smernicami, ki jih je sprejela Slovenija so bile sprejete tudi stroge evropske direktive, ki
zahtevajo, da se od leta 2008 na odlagališču zbirajo samo okolju prijazni odpadki. Predvideni
obrat za predelavo odpadkov s postopkom brez prisotnosti kisika je osnovan na kriteriju 100
tisoč prebivalcev. S sprejemom predlaganih sklepov lahko kandidiramo za prijavo sredstev v
letu 2006 za okoljsko takso. Vlogo je potrebno oddati do prve polovice letošnjega leta. V
predlogu gre za investicijski program in za idejne zasnove za predelavo odpadkov. V bližnji
prihodnosti se bo število odlagališč v Sloveniji drastično zmanjšalo – predvidevajo se regijski
centri. Za področje Gorenjske je v predlogu več možnosti – omenja se zgornja Gorenjska in
spodnja Gorenjska.
Župan je dodal, da je v teku pridobivanje zemljišč za postavitev ekoloških otokov. Planirana
je preselitev zbirnega centra na zemljišče v lasti podjetja Dinos Kranj, ki se v letošnjem letu
seli iz Kranja v našo industrijsko cono. V programu ravnanja z odpadki gre v osnovi za
reciklažo industrijsko uporabnih odpadkov, biološke odpadke se bo kompostiralo, ostalo pa se
bo stiskalo in odpeljalo v sežigalnico ali pa odlagalo na odlagališču.
G. Bajželj je dodal, da je država sprejela operativni program odstranjevanja odpadkov ne pa
tudi program gospodarjenja z odpadki. Trenutno je odprtih več predlogov za sežigalnico od
katerih pa še nobeden ni potrjen. Do leta 2008 bo moralo to biti dorečeno.
G. Celarja je zanimalo v kolikšnem času bo potrebno zagotoviti potrebna sredstva za
predvideni obrat. G. Bajželj je odgovoril, da bodo sredstva za obrat od leta 2008 naprej
razdeljena na letne prispevke odvisno od samega razvoja projekta do leta 2014. Do leta 2008
se mora država odločiti o regijskih konceptih. Do takrat invest program in sam projekt poteka
in se hkrati kandidira za evropske sklade in za državno okoljsko takso. Projekt se pripravlja
pod predpostavko, da bo odlagališče Tenetiše izbrano za regijsko odlagališče. Prostora za
odlaganje je še za približno 3 - 4 leta. V tem času je potrebno pridobiti dovoljenja za vstop na
novo odlagalno polje.
G. Celar je dodal, da pogreša skico širitve deponije, saj na podlagi povedanega sklepa, da
deponija sega v spominski park in skoraj do Želina s tem pa do Strahinja.

3

Župan je dodal, da gre v osnovi za sortiranje in prebiranje odpadkov. Vsak, ki ima svojo
deponijo bo ostanek odpadkov deponiral na svojem odlagališču. Dejansko še ni dorečeno kje
in kako bo ali obrat za predelavo ali regijsko odlagališče.
G. Bajželj je dodal, da je za Komunalo Kranj in za vse občine ustanoviteljice pomemben
datum 01.06.2005. Do takrat je potrebno oddati vlogo z idejno zasnovo in invest program za
leto 2006 za koriščenje državne takse za obremenjevanje okolja. Ta taksa se odvaja državi, z
investicijami pa se vrača nazaj v Komunalo. Če vloga ne bo pravočasno oddana potem ne bo
možno priti do državne pomoči v obliki takse in s tem do novih investicij.
G. Pavlina je zanimalo koliko znaša ta okoljska taksa.G. Bajželj je odgovoril, da je na letni
ravni za vseh 6 občin te takse za okrog 140 mio tolarjev.
G. Bajželj je v nadaljevanju predstavil tudi program ravnanja z odpadki v občinah Gorenjske
in na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše. Država je že sprejela operativni program za
nadaljnje ravnanje z odpadki. Po letu 2008 bodo odlagališča, ki bodo imela evropsko
dovoljenje za obratovanje postala regijski centri. V sklopu podregijskega centra za Kranj in za
spodnjo Gorenjsko spada naših 6 občin z občino Škofja Loka. Tako se zagotovi potrebno
število prebivalcev (cca. 100 tisoč) za kandidiranje za dodatna državna in evropska sredstva
za ravnanje z odpadki. Za nadaljnje prijave je potrebno sprejeti tudi predlagane 4 sklepe v
okviru predlaganega programa ravnanja z odpadki.
G. Celar je povedal, da se po njegovem izračunu deponija za 30 tisoč ton ekonomsko ne
splača, saj so stroški za 84 % večji od deponije za 80 tisoč ton. G. Bajželj je odgovoril, da je
program zasnovan na količini najmanj 60 tisoč ton skupaj z občino Škofja Loka za spodnjo
Gorenjsko.
G. Celar je nadaljeval, da je iz programa razumeti, da ministrstvo za okolje podpira dva
podregijska centra. Na spletni strani ministrstva pa temu ni tako. Ministrstvo zagovarja in
podpira – torej tudi financira le eno enotno regijsko odlagališče za Gorenjsko. Torej vsa
sredstva navedena v programu kot državna sredstva odpadejo. Celar je v nadaljevanju izrazil
tudi začudenje nad navedenimi možnimi viri financiranja med katerimi se omenja tudi
zunanje vlagatelje. Po njegovem mnenju to pomeni, da če ne pridemo s tem programom v
državno strategijo pomeni, da odpadejo okoljska taksa, kohezijski skladi in državni proračun.
Evropske direktive predvidevajo eno regijsko odlagališče in če ne pridobimo sredstev iz
kohezijskih skladov, ki so predvideni v višini 75 %, ostane financer samo še lokalna skupnost,
kar pa posledično pomeni tudi privatni kapital, ki pa za svoj vložen kapital pričakuje ustrezen
dobiček. Tako, da dokler ne vemo ali smo v okviru državne strategije ali nismo, se za takšen
projekt na moremo odločiti.
Župan je povedal, da je strategijo potrebno podpreti zaradi kandidiranja na ministrstvu za
okoljsko takso do leta 2008. Kako se bodo stvari razvijale pa je odvisno od ministrstva.
Komunala Kranj je javno podjetje in po veljavnem statutu ni možen vstop privatnega kapitala.
G. Bajželj je dodal, da se ministrstvo še ni odločilo ali bo na Gorenjskem ena regija ali dve
podregiji. Invest program pa je nujno vložiti na ministrstvo zaradi kandidature na državna
sredstva. Kdor programa ne bo vložil že na samem začetku izpade.
G. Pavlin je komentiral predlagane sklepe Programa ravnanja z odpadki, ki so po njegovem
mnenju prilagojeni kranjskimi svetniki, zaradi naklanskih pa ni nikjer omenjeno polje C, kjer
je predvidena širitev deponije proti meji z naklansko občino. Iz projekta je razvidno, da se
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predvideva, da bo deponija Tenetiše regijsko odlagališče, čeprav je izmed treh predlaganih
lokacij ta deponija na tretjem mestu. Pri vsem tem so vprašljiva tudi sredstva za financiranje
in tako on tega projekta ne bo podprl.
Po daljši razpravi je g. Celar predlagal sklep: Sprejem predlaganih sklepov odložimo do
pridobitve pisnega sklepa s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo o odstopu od
projekta izgradnje enega regijskega centra za ravnanje z odpadki na Gorenjskem in o
uvrstitvi podregijskega centra Tenetiše na listo investicijskih projektov financiranih iz
sredstev kohezijskega sklada.
Župan je dal predlagani sklep na glasovanje in sprejet je bil z 9 glasovi ZA in s 4 glasovi
PROTI.

A.d.6. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Kranj«- osnutek
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da nas k sprejetju danes
predlaganega osnutka Odloka zavezuje Zakon o lokalni samoupravi in tudi naši že sprejeti
odloki. Samostojna inšpekcijska služba bi bila za našo občino prevelik strošek, zato se je že
dalj časa pripravljala ideja o skupnem medobčinskem inšpektoratu. Odlok je pripravila
občinska uprava Kranj. Glavne naloge inšpektorata bodo s področja inšpekcijskega,
komunalnega in redarskega nadzorstva. Financiranje medobčinskega inšpektorata bo po
kriteriju števila prebivalcev. Za občino Naklo znaša ta delež 6,64 %. V prvi fazi se
predvideva, da se v sam inšpektorat sistemizira 10 ljudi – vodjo inšpektorata, enega
inšpektorja, tri komunalne nadzornike in pet občinskih redarjev.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje osnutek Odloka o ustanovitvi skupnega
organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«. Osnutek Odloka je bil
soglasno sprejet.
A.d.7. Najemne pogodbe
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Umnikova je povedala, da se danes v sprejem predlaga
dve najemni pogodbi – za lekarno in za splošno ambulanto. Ambulanta že deluje in stanje je
potrebno urediti. V najemni pogodbi za ambulanto gre za simbolično najemnino saj gre za
dejavnost posebnega družbenega pomena.
G. Poličar je imel pripombo, da je občina tudi solastnik Osnovnega zdravstva Gorenjske,
katero se mora zagotavljati časovno neomejeno in trajno in tako se mu najemni odnos ne zdi
pravilen, ker je časovno omejen. Bolj smiselna bi po njegovem mnenju bila pogodba o
trajnem opravljanju dejavnosti. Tudi v primeru lekarne bi bila po njegovem mnenju bolj
smiselna koncesionarska pogodba.
G. Krumpestar je pripomnil, da je po njegovem mnenju sporna najemnina za splošno
ambulanto saj je Osnovno zdravstvo Gorenjske ravno tako dobičkonosno kot katerakoli
privatna ambulanta. S takšno najemnino občina ne ravna gospodarno.
Župan je pojasnil, da se je v vseh preteklih razgovorih na temo ambulante v Naklem
pogojevalo s tem, da občina zagotovi prostor, zdravstvo pa potrebno opremo in kader.
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G. Celar je imel pripombo na tretji odstavek 3. člena najemne pogodbe za ambulanto.
Njegov predlog je bil, da naj se doda: in se vsako leto v začetku leta revalorizira z
indeksom cen življenjskih potrebščin za preteklo leto.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje najemni pogodbi z zgoraj navedenim
popravkom. Pogodbi sta bili z 10 glasovi ZA sprejeti.
A.d.8.Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja in
samozaposlovanja v Občini Naklo – osnutek
Ga. Umnikova je glede pravilnika povedala, da je bil osnutek že pregledan in dopolnjen na
Odboru za gospodarstvo. Prvotni 12. člen iz osnutka je črtan in v predlogu je razdelana
prekinitev delovnega razmerja, ki je bilo sklenjeno s sofinanciranjem. Ločeno je za
delodajalca in za samozaposlenega. V primeru prekinitve samozaposlitve v prej kot dveh letih
se morajo sredstva vrniti. Pomoč po pravilu »de minimis« je bolj enostavna. Pomoč se prijavi
le na ministrstvo za finance, ministrstvo pa poda mnenje. Pravilnik o dodeljevanju pomoči po
pravilu »de minimis« se ne pošilja komisiji evropske skupnosti kot druge državne pomoči. Po
pravilu »de minimis« upravičenec v obdobju treh let ne sme prejeti pomoči, ki bi presegala
vrednost 100 tisoč EUR.
G. Poličar je imel pripombo na zakon na katerega se predlagani pravilnik sklicuje. Predlagal
je tudi, da se v 10. členu zadnji del stavka » popolne vloge pa obravnava komisija za
malo gospodarstvo v okviru odbora za gospodarstvo« nadomesti z »popolne vloge pa
obravnava odbor za gospodarstvo«.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog pravilnika o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje zaposlovanja in samozaposlovanja v občini Naklo z zgoraj predlaganim
popravkom. Predlog pravilnika je bil soglasno sprejet.
A.d.9. Uskladitev cen programov v vrtcih
Župan je predal besedo ge. Miheličevi. Miheličeva je pojasnila, da je bilo zadnje usklajevanje
cen v marcu leta 2004. Današnji predlog spremembe cen je odraz dejanskega stanja v vrtcu.
Cena prvega starostnega obdobja se zniža za 2,5 %. V obeh vrtcih je le en čisti jaslični
oddelek z vzgojiteljico začetnico. Za drugo starostno obdobje se cena poviša za približno 8 %
zaradi uvedbe premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev in za 0,26
povečanje plač v avgustu 2004 ter upoštevanja stopnje inflacije.
G. Krumpestar je imel pripombo na povišanje cen saj je bila stopnja inflacije 4 %, predlog za
povišanje cen pa je 8 %, kar je po njegovem mnenju odraz neracionalnega gospodarjenja.
Po razpravi svetnikov je župan dal na glasovanje Sklep: Potrdijo se nove cene
programov v vrtcih in sicer za prvo starostno obdobje je ekonomska cena 79.880 sit, za
drugo starostno obdobje je ekonomska cena 62.064 sit. Cene pričnejo veljati s 1. 3. 2005.
Sklep je bil z 8 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI sprejet.
A.d.10. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva
Gorenjske – hitri postopek
Župan je pojasnil, da gre v predlaganem odloku le za tehnične popravke prvotnega odloka.
Vsebinsko so dodane le pristojnosti glavne sestre.
Župan je dal na glasovanje Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske. Odlok je bil po hitrem postopku soglasno sprejet.
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A.d.11. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Župan je poročal o:
 zaposlitvi Rozman Daniela za čiščenje prostorov v novem objektu ter za vzdrževanje
okolice in upravljanje deponije;
 v aprilu nas obiščejo Poljaki in nam vrnejo obisk; g. Meglič je dodal, da je bila
osnovna šola Naklo povabljena v pobrateno mesto Naklo na Poljskem, obisk je bil
uspešen, predstavil se je otroški pevski zborček, sedaj pa moramo gostoljubnost vrniti;
 v Podbrezjah se zemljišče na katerem je bil šotor s teniškimi igrišči prodaja, okrog
tega zemljišča pa je zemljišče v lasti TVD Partizan Podbrezje, pri izdaji lokacijske
informacije smo kot občina uveljavljali predkupno pravico; sedanji lastnik je
zainteresiran, da se zemljišče, ki je sedaj razdeljeno združi, v odkup ponuja tudi
brunarico, ki bi bila primerna za garderobe; g. Meglič je dodal, da je potrebno
povedati, da je to kar ponuja sedanji lastnik za Podbrezje dobro, saj bi s tako
pridobljenim zemljiščem lahko zagotovili površine za rokometno in odbojkarsko
igrišče;
 o poteku gradnje Srednje biotehniške šole v Strahinju, zaradi vremenskih razmer je
slab mesec zaostanka, zaključek gradnje se predvideva za mesec november in v
februarju 2006 letošnjega leta naj bi se preselili, naša naloga je zgraditi komunalno
opremo;
 o sredstvih pridobljenih na razpisu za cesta Polica –Okroglo, pogodbe še vedno
nimamo;
 o delu Odbora za splošne zadeve – bili sta dve seji, zapisnikov še ni, tako, da tudi
sejnine ne moremo izplačati.

G. Babič je poročal o seji Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
kjer so sprejeli predlog Sklepa: Dosedanji član odbora za družbene dejavnosti g. Sandi
Pavlin se razreši in za novega člana se imenuje g. Vida Jagodica. Župan je dal
predlagani sklep na glasovanje in le-ta je bil soglasno sprejet.
Župan je svetnike obvestil tudi o Tednu slovenske drame in o morebitnem nakupu kart za
ogled ene izmed predstav.

Pobude svetnikov:
 g. Krumpestar je v zvezi z izgradnjo nove ceste Polica-Okroglo opozoril na morebiten
jutranji zamašek ob izvozu iz avtoceste v semaforiziranem križišču, mogoče bi bilo
smiselno narediti študijo in razmisliti o morebitni izgradnji krožišča. G. Goričan je
odgovoril, da je to državna cesta in mi lahko damo le pobudo. Župan je dodal, da naj
se počaka do otvoritve in čas bo pokazal, kako se promet odvija. Zaenkrat se borimo
za izgradnjo krožišča pod Poliškim klancem;
 g. Mohorič je predlagal, da se naj popravi odlok o turistični taksi in uskladi z
okoliškimi občinami.
Župan je pri tem dodal, da je bil na občnem zboru Turističnega društva Naklo, kjer do
izvolitve novega predsednika ni prišlo in so odločitev o tem prenesli na sejo upravnega
odbora. Pozval jih je, da je potrebno sodelovati z občino, zgradili smo turistično pisarno, ki bo
morala zaživeti.
V nadaljevanju je župan svetnike obvestil še o pripravljeni javni ponudbi za oddajo
poslovnega prostora v večnamenskem objektu v najem. Gre za prostor, ki je predviden za
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drugo ambulanto. Z objavo bi se zbirale ponudbe, o izbiri bi se odločal odbor za
gospodarstvo.
G. Celar je predlagal, da se naj v tretji točki popravi, da najemnina za poslovni prostor znaša
minimalno 5 EUR.

Seja je bila zaključena ob 19. 45 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Občinski svet Občine Naklo
župan Janez Štular
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