OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0015/2009-03
Datum: 8. 6. 2009

Z A P I S N I K
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 4. 6. 2009, 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, Albin
Rehberger, Ana Grašič, Gabrijela Jošt, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
ŽUPAN: Janez Štular
OSTALI PRISOTNI: OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Dragica Roblek, Ivan Fic, Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Stojan Saje – Gorenjski glas,
Sonja Vrbica – Radio Kranj

Dnevni red:

1. I. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2009
2. Razno
V uvodu je župan pozdravil vse prisotne svetnice in svetnike, novinarje in člane občinske
uprave. Župan je ugotovil sklepčnost ter svetnike vprašal za morebitne pripombe na
predlagani dnevni red. Pripomb ni bilo in dnevni red je bil soglasno sprejet.
A.d.1. I. Rebalans proračuna Občine Naklo za leto 2009
Župan je v uvodu povedal, da se je o rebalansu letošnjega proračuna že razpravljalo na 17.
redni seji ter tudi na posebnem sestanku predstavnikov svetniških skupin.
Ga. Roblek je sporočila še dodatno spremembo, ki v gradivu še ni upoštevana in sicer iz
postavke 19.0001, konto 41330203-nakup igrač se sredstva v celoti prenesejo na postavko
19.0002, konto 43230000-investicijski transfer zaradi potrebe po izgradnji nadstrešnice v
podružnični šoli Duplje. V gradivu je upoštevan prihodek od prodaje zemljišča, kateri je bil
potrjen na predhodni seji in za enak znesek povečan odhodek nakup zemljišč. Upoštevano je
tudi znižanje postavke za proslave in prireditve v znesku 3.000 EUR, za enak znesek se
povečajo sredstva za gasilsko zvezo in sicer za namen nakupa brizgalne za PGD Žeje –
Bistrica.
G. Celarja je zanimal konto Župan-stroški oglaševanja, katerega znesek se mu zdi zelo visok.
Ga. Roblek je pojasnila, da so tu zajeti stroški radijskih in televizijskih postaj ter raznih objav
v časopisih.
G. Kosca je zanimala obrazložitev kupnine za prodana zemljišča v Gobovcih, saj je po
njegovem mnenju obrazložitev preveč ohlapna. Zanima ga po kakšni ceni se je zemljišče
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prodalo in če je prodaja sigurna oziroma, če se bo prodaja izpeljala. Župan je odgovoril, da je
prodaja zemljišča v Gobovcih čista stvar. Današnje pismo zakoncev iz Gobovcev pa je dokaz,
da se gradivo za sejo tekoče odnaša ljudem, ki nam želijo škodovati. Zaradi določenih društev
smo morali na ministrstvo predložiti dodatne dokaze o statusu zemljišč ter pridobiti prometno
in vodovodno študijo, ki sta nas dodatno stali 40.000 EUR. Zakonca Grašič nasprotujeta
prodaji iz naslova spora oziroma vloženih tožb v zvezi z na črno postavljene kmečke lope na
občinskem zemljišču. Kupnina v celoti še ni poravnana, del kupnine se bo poravnal s
kompenzacijo in ko bo to v celoti poravnano se bo pogodba tudi notarsko overila. Kupnina je
znašala 107 EUR/m².
G. Golba je pojasnil, da gradivo za sejo ne odhaja nikamor, je pa g. Grašič član stranke SDS
in tudi član izvršilnega odbora stranke. Pred vsako sejo občinskega sveta se izvršilni odbor
stranke SDS sestane in gradivo obravnava.
G. Goričan je povedal, da je na prejšnji seji g. Krumpestar imel pripombe na plače članov
občinske uprave v zvezi s splošnim varčevanjem v državi. V zvezi s tem je potrebno pojasniti,
da so plače v skladu z zakonom. Za delavce v javni upravi je že vlada določila kako se varčuje
– ustavljene so vse uskladitve, ki so bile podpisane s kolektivno pogodbo, istočasno je vlada
ukinila delovno uspešnost vsem delavcem v javni upravi ter funkcionarjem znižala bruto
dohodek za 4 %. V zadnjih treh mesecih letošnjega leta planiramo tudi novo delovno moč in
sicer pravnico za dobo pripravništva.
G. Koselja je zanimala upravičenost potrebe za opravljanje pravosodnega izpita in kakšni
bodo stroški ter potem tudi vezava zaposlitve za določeno obdobje. Predlaga tudi, da se v tem
mandatu za nedoločen čas naj ne zaposluje. G. Goričan je pojasnil, da se bo vsekakor z
delavko, ki bo opravljala pravosodni izpit sklenila ustrezna pogodba. V zvezi z
nezaposlovanjem pa je dodal, da je analiza, ki je bila predstavljena tudi občinskemu svetu,
pokazala, da smo kadrovsko močno pod slovenskim povprečjem in torej dodatna delovna moč
nujno potrebna.
G. Golba je povedal, da je bila v Gorenjskem glasu objavljena izjava župana, da v letošnjem
letu pričakujemo 5,3 mio EUR prihodkov predvsem zaradi prenosa evropskega denarja – kje
so v rebalansu prikazani ti prihodki. Ga. Roblek je odgovorila, da so evropska sredstva
prikazana pod transfernimi prihodki, konto 741600-Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU (kratica EU je izpadla zaradi dolgega naziva konta).
G. Golba je ugotovil, da Načrt razvojnih programov (NRP)za obdobje 2008-2012, ki smo ga
sprejeli v letu 2007 sedaj z rebalansom močno spreminjamo – novi so nazivi in opisi.
Potrebno je sprejeti novi NRP 2008-2012. Ga. Roblek je pojasnila, da v letu 2007 veliko
stvari še ni bilo dovolj jasnih in zato je bil takratni NRP bolj ohlapen. Sedanji NRP je bolj
dodelan, pripravlja pa se še dodatna obrazložitev.
G. Golba je zanimalo zakaj v rebalansu ni predvidena obnova strehe na kulturnem domu v
Podbrezjah. Župan je odgovoril, da je obnova res potrebna, škoda se še ne dela in za ta
namen ni predvidenih sredstev.
G. Golba je opozoril na NRP št. 07-004, kjer je realizacije že za 105.052,26 EUR planiranih
sredstev pa je 86.000 EUR. Ga. Roblek je ugotovila, da je realizacija očitno še iz lanskega
leta zato bo potrebno popraviti planirana sredstva za 19.300, za to višino se zmanjša postavka
nakup zemljišč.
G. Golba je vprašal ali je o spremembah, prioritetah in velikih povišanjih zneskov
posameznih postavk v NRP-ju razpravljal kateri občinski odbor. Ga. Roblek je pojasnila, da
so postavke, ki so v NRP-ju zajete tudi v proračunu. NRP je posebna tabela in je sestavni del
proračuna. G. Goričan je pojasnil, da je bil pri sprejemu dvoletnega proračuna proračun za
leto 2009 precej ohlapen in premalo konkreten, saj se ni vedelo na kateri razpis se bomo
prijavili in v primeru uspešne prijave je potrebno v proračunu zagotoviti ustrezno višino
lastnih sredstev.
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G. Koselj je opozoril na velik porast stroška električne energije v večnamenskem objektu. G.
Goričan je pojasnil, da se sedaj uporablja več prostorov kot pa v samem začetku.
G. Koselja je zanimala postavka Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. Ga.
Roblek je odgovorila, da so to stroški domov, ki jih ima občina v upravljanju. Nadalje ga je
zanimala postavka Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija. Ga. Roblek je
pojasnila, da je to naziv programske klasifikacije vsebinsko pa so tu zajeti stroški evidence
urejanja prostora ter prostorski akti občine.
G. Koselj je predlagal, da naj se v rebalansu predvidijo tudi sredstva v višini 2.000 EUR za
obnovo robnikov pri spomeniku pri šoli v Podbrezjah.
G. Koselj je ponovno opozoril na postavko za folklorno skupino, katera naj se zmanjša na
4.400 EUR, razlika naj se nameni za nakup avtomobila za invalida Darka Džuriča. Župan je
odgovoril, da je od Debelakovih dobil informacijo, da so z zneskom 3.000 EUR kot imamo
planiranih za nakup avtomobila povsem zadovoljni saj se že približujejo potrebni zbrani vsoti.
Župan je zaključil razpravo in dal na glasovanje Sklep:
1. V rebalansu proračuna za leto 2009 se za PGD Žeje Bistrica za nakup brizgalne
nameni 3.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz postavke Proslave in prireditve.
Sklep je bil soglasno sprejet.
2. V rebalansu proračuna za leto 2009 se za obnovo spomenikov nameni 2.000 EUR.
Sredstva se zagotovijo iz postavke Nakup zemljišč. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. V rebalansu proračuna za leto 2009 se za Vodohran Pivka-IC Naklo nameni
19.239,80. Sredstva se zagotovijo iz postavke Nakupa zemljišč. Sklep je bil
soglasno sprejet.
4. V rebalansu proračuna za leto 2009 se za Projekti –primarni vodovod NakloStrahinj-Zadraga nameni 40.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz konta Projekti
vodovod Duplje (primar). Sklep je bil soglasno sprejet.
5. V rebalansu proračuna za leto 2009 se sredstva iz postavke Otroško varstvonakup igrač v višini 2.475 EUR prenesejo na postavko Osnovna šola Nakloinvesticijski transfer za izdelavo nadstrešnice pri podružnični šoli v Dupljah.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Sprejme se rebalans proračuna Občine
Naklo za leto 2009. Sklep je bil z 12 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI sprejet.
A.d.2. Razno
G. Koselj je člane občinskega sveta obvestil o odstopu g. Mohorič Jožeta z mesta
predsednika Komisije za turizem. Odbor za gospodarstvo mora imenovati novega
predsednika Komisije za turizem.
G. Goričan je v zvezi s pripombo g. Kosca posredovano na 17. seji občinskega sveta in se
nanaša na zapisnik 15. seje občinskega sveta povedal, da se je na zadnji seji imenovala
Komisija za poslušanje zvočnega zapisa 15. seje. Komisija se je sestala dne 3.6.2009.
Prisotni so bili člani Uranič Branka, Ivan Meglič in Stanislav Koselj. Opravičeno odsotna
Krumpestar Aleš in Marko Mravlja. Od občinske uprave sta bila prisotna Goričan Drago
in Jana Mihelič. Ugotovitev Komisije je sledeča: Iz posnetka je razbrati, da se je ZA
glasovalo samo enkrat in ugotovilo 6 glasov. Glasovanje PROTI se je preštevalo trikrat in
pri zadnjem štetju jih je bilo 5 PROTI, g. Mravlja pri zadnjem štetju ni glasoval. G. Kosec
je po končanem glasovanju predlagal ponovno glasovanje, ki pa ga župan ni odobril. Izid
glasovanje je v zapisniku 15. seje pravilno zapisan.
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Ga. Žontar je vprašala zakaj je na Domu starejših občanov izobešena samo preddvorska
zastava in ne tudi naklanska. G. Goričan je odgovoril, da bodo naše zastave v primerni
velikosti naročene in bodo izobešene. G. Meglič je dodal, da je zastava, ki je izobešena
zastava Doma Preddvor in ne Občine Preddvor.
G. Kosec je v zvezi z japonskim dresenikom ponovno opozoril kako pereč problem je to
in nujno bo ukrepati.
Ga. Žontar je vprašala kdaj se bo začela gradnja priključka na avtocesto. Župan je
odgovoril, da je bil razpis za izvajalca izveden in izvajalci tudi izbrani, zakaj pa se z
gradnjo ne začne pa ni informacij.
G. Celar je vprašal kaj se dogaja na področju smeti saj se bliža 15. julij, ko se ne bo več
smelo voziti na deponijo Tenetiše. Župan je odgovoril, da se je CERO sestal vendar
dokončnega sklepa o rešitvi problema še ni.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Janez Štular, župan
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