OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo
tel.: 04 277 11 00, fax: 04 277 11 11
e-pošta: glavna.pisarna@obcina-naklo.si

OBČINSKI SVET
OBČINE NAKLO
Številka: 032-0032/2011-02
Datum: 04.01.2012

Z A P I S N I K
7. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v sredo, dne 21.12.2011, ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine Naklo.
PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Anton Grašič, Aleš
Krumpestar, Janez Štular, Marjan Babič, Ivan Meglič, Peter Celar, Vinko Ušeničnik, Nikolina
Rozman, Zdravko Cankar, Peter Hkavc; podžupani Stanislav Koselj, Albin Golba in Zdravko
Cankar
ODSOTNI SVETNIKI: ŽUPAN: Marko Mravlja
OSTALI PRISOTNI: OBČINSKA UPRAVA: Ivan Fic, Mojca Šmid, Bojana Umnik, Dragica Roblek, Silvana Markič,
Jana Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav, Matjaž Gregorič – Gorenjski Glas
Dnevni red:
1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo
2. Sprememba Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter nadzornega odbora
3. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
4. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
5. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
6. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2012
7. Poročilo župana, pobude in vprašanja

Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne ter ugotovil sklepčnost. V nadaljevanju je predlagal
razširitev dnevnega reda z novo 4. točko dnevnega reda: Sklep o povprečni gradbeni ceni
stanovanj v Občini Naklo za leto 2012 ter novo 7. točko dnevnega reda: Imenovanje
predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
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G. Meglič je vprašal kako je s točko dnevnega reda na temo premoženjskih zadev katera je
bila na prejšnji seji umaknjena. Župan je odgovoril, da bo ta točka uvrščena na prvo
naslednjo sejo občinskega sveta.
Župan je dal na glasovanje predlagani novi razširjeni dnevni red:
1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo
2. Sprememba Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter nadzornega odbora
3. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
4. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2012
5. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
(gradivo bo posredovano naknadno)
6. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
(gradivo prejeli pri 6. redni seji)
7. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
8. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2012
9. Poročilo župana, pobude in vprašanja
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Dnevni red je bil z 12 glasovi ZA sprejet.

Ad.1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo
G. Markič je imel pripombo na zapisnik. V odgovoru na vprašanje v zvezi z odstranitvijo
smrek naj se dopiše, da se bodo smreke obrezale.
G. Celar je imel pripombo na predzadnji odstavek na 7. strani zapisnika, kjer naj se v prvem
stavku doda beseda lahko in se naj tako glasi: G. Celar je dodal, da je občina lahko objektivno
odgovorna kot lastnica stanovanja iz katerega je požar nastal.
Župan je dal na glasovanje Zapisnik 6. redne seje z zgoraj navedenimi pripombami.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ad.2. Sprememba Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter nadzornega odbora
Razprave ni bilo. Župan je predlagal Sklep: Sprejmejo se predlagane Spremembe pravilnika
o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega
odbora.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.3. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
Župan je predal besedo ge. Miheličevi, ki je povedala, da se sprememba nanaša na obliko
gradiva za sejo. Vabilo za seje bo v fizični obliki na papirju, gradivo bo v elektronski obliki,
razen če se svetnik izjavi, da želi prejemati gradivo v fizični obliki na papirju.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se predlagana sprememba poslovnika Občinskega sveta
Občine Naklo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2012
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Župan je predal besedo ge. Umnik, ki je povedala, da je podatek o višini gradbene cene
stanovanj potreben za izračun davka na premoženje katerega obračunava DURS, uporabljajo
ga tudi cenilci in izvedenci pri izdelavi cenilnih elaboratov za objekte in zemljišča na območju
občine Naklo. Za leto 2012 se predlaga povprečna gradbena cena v višini 827,02 EUR/m² in je
revalorizirana z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje prvih devetih mesecev
in znaša 1,6%.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini
Naklo za leto 2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 5. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
Župan je predal besedo ge. Miheličevi, ki je povedala, da v skladu s priporočilom nadzornega
odbora posredovanim na 6. seji občinskega sveta, pravilnik ne vsebuje meril za vrednotenje
programov in dejavnosti. Merila bodo sestavni del letnega javnega razpisa. Ustrezno temu so
popravljeni tudi posamezni členi v pravilniku.
Razprave ni bilo. Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.6. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
Razprave ni bilo. Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju športnih
programov v Občini Naklo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.7. Imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
Župan je predal besedo ge. Kosec, ki je povedala, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
predlaga g. Hkavc Petra. Ga. Umnik je dodala, da je bil z Ministrstva za notranje zadeve
posredovan poziv za podajo predloga za imenovanje predstavnika javnosti, Občina Naklo
lahko predlaga enega predstavnika, za predlaganje je bil zelo kratek rok.
Župan je predlagal Sklep: Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste se imenuje g. Hkavc Petra, Sp. Duplje 37, 4203 Duplje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.8. Predlog Proračuna Občine Naklo za leto 2012
Župan je povedal, da je predlog usklajen, upoštevane so bile vse pripombe podane na
osnutek.
G. Celar je v zvezi s pločnikom Strahinj povedal, da se je na Odboru za komunalo in
infrastrukturo dogovorilo, da se bo v prvi fazi gradil pločnik pri nadvozu, v drugi fazi pa od
nadvoza do Strahinja. V predlogu proračuna je sedaj prvotno predvidena izgradnja druge
faze. G. Fic je odgovoril, da je pridobil soglasje DARS-a za izgradnjo pločnika pri nadvozu. Obe
fazi sta dolžinsko približno enaki, vendar je izgradnja čez nadvoz bistveno dražja od izgradnje
pločnika od nadvoza do Strahinja. Prvotna prva faza je tako predvidena za naslednje leto.
Ga. Rozman je vprašala kdaj bo prišlo do rušitve hiš na Cegelnici. G. Fic je odgovoril, da se je
pozanimal pri še neuradno izbranem izvajalcu Gorenjska gradbena družba. V teku je podpis
pogodbe, ko bo pogodba podpisana bo znan tudi rok izvedbe oziroma rušitve.
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G. Krumpestar je postavil vprašanje v zvezi s kadrovskim načrtom, število zaposlenih v javni
upravi naj bi se zmanjševalo, v naši občini torej delamo kontradiktorno kot se priporoča za
celo državo. Povečevanje zaposlovanja postavlja vprašanje o racionalnosti in gospodarnosti.
Iz predloga proračuna se vidijo povečani odhodki, nikjer se pa ne vidi prihranek na račun
dodatnega zaposlovanja. Župan je odgovoril, da bo prihranek pri urejanju cest, ki pa se ne
more videti v proračunu drugače, kot, da lahko rečemo, da bo zgrajen kakšen meter ceste
več. Košnja z delavcem in z opremo nas stane 95 EUR/h, ob dodatni zaposlitvi bo to delo
opravljal naš delavec in pri tem bomo prihranili. G. Krumpestar je še dodal, da pričakuje
boljšo obrazložitev in razlago dodatnega zaposlovanja.
G. Štular je dodal, da je pri tem potrebno upoštevati tudi strošek opreme, traktorja in drugih
stvari. Župan je pojasnil, da se bo nakup v treh letih povrnil. V letošnjem letu je bil do
devetega meseca strošek vzdrževanja cest 110.000 EUR. Predvideva se, da bo strošek v
bodoče precej nižji.
G. Babič je v zvezi s pločnikom Bistrica postavil vprašanje, če je že bila posredovana pobuda
na DDC. G. Fic je odgovoril, da od zadnje seje še ni bila posredovana nobena pobuda. Župan
je dodal, da bo pobudo smiselno posredovati takoj po praznikih.
G. Babič je postavil vprašanje za kakšen namen se zadolžujemo. Župan je odgovoril, da ni
predvidenega konkretnega projekta za katerega naj bi se zadolžili.
G. Meglič je pripomnil, da se je glede na osnutek proračuna zadolževanje v predlogu še
povišalo. Ga. Roblek je pojasnila, da, kar se je po osnutku še dodalo v proračun se je na
račun zadolževanja.
G. Meglič je dodal, da je težko sprejemljivo, da je povišanje sredstev za kulturo in za gasilska
društva razlog za zadolževanje občine.
Župan je pojasnil, da je zadolževanje predvideno za razliko odhodkov nad prihodki in se bo
izvedlo v skrajnem primeru, za nekatere postavke v proračunu že sedaj vemo, da skoraj
verjetno ne bodo realizirane v celoti, vendar planirane morajo biti.
G. Meglič je dodal, da je ob tako predstavljenem stališču župana potem lažje podpreti takšen
predlog proračuna. Zavedati se moramo, da v primeru, da se na projektu GORKI začne
dogajati, bo potrebno za to zagotoviti precejšnja sredstva in zato je potrebno že danes
varčevati.
Župan je zaključil razpravo in predlagal Sklep:
1. Sprejme se predlog Odloka o proračunu Občine Naklo za leto 2012.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil s 14 glasovi ZA sprejet.
2. Sprejme se sklep o zadolževanju občine v proračunskem letu 2012 v višini 365.419
EUR.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil s 14 glasovi ZA sprejet.
Ad.9. Poročilo župana, pobude in vprašanj
Pobude in vprašanja:
• g. Babič je vprašal kako je z imenovanjem člana vaškega odbora Žeje. Ga. Kosec je
povedala, da je bil sprejet odstop g. Markoviča in do naslednje seje bo pripravljen
predlog za imenovanje novega člana;
• g. Babič je vprašal, če bodo premoženjske zadeve, ki so bile na prejšnji seji
umaknjene uvrščene na dnevni red naslednje seje. Župan je temu pritrdil;
• g. Štular je v zvezi s plinsko pečjo, ki je bila nabavljena leta 1999 za potrebe plinskega
ogrevanja občinske stavbe povedal, da je občina plačala peč zaradi nižjih stroškov
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ogrevanja na plin, z zadrugo je bil glede na stroške sprejet tak dogovor; tudi v zvezi z
nabavo stroja za pobiranje kamenja je povedal, da je bil nabavljen iz sredstev, ki so
bila v tistem letu v proračunu namenjena za subvencije v kmetijstvu;
g. Štular je postavil vprašanje v zvezi z odpovedjo pogodbe z Dom sistemom kot
upravnikom Doma starejših občanov in večnamenskega objekta – koliko se bo
prihranilo z novim upravnikom;
g. Štular je imel tudi pripombo na podpiranje medijev, opaža, da sta Radio Gorenc in
Radio Triglav veliko bolj podprta kot Radio Kranj, kateri pa je v naši občini veliko bolj
poslušan od ostalih dveh, tudi prireditvi - martinovanje in Radio Kranj po domače – v
prihodnje menda ne bosta več v Naklem, ker s strani občine ni podpore, vse preveč je
strankarskih navez in to ni dobro, za vse spremembe pričakuje tudi obrazložitev o
višini prihrankov. Župan je v zvezi z ugotavljanjem kdo je kaj nabavil pojasnil, da je
razlog zgolj v tem, da se ugotovi dejansko inventurno stanje – kje ta stroj je in kdo je
zanj odgovoren. V zvezi s koncertom Radia Kranj je župan povedal, da je to
komercialna prireditev za katero je radio pričakoval od občine 400 EUR dotacije za
reklamiranje občine. Občina Naklo te reklame ne potrebuje. V zvezi z upravnikom
Dom sistemi je povedal, da je skupna služba notranja revizija dala navodila, da ne
smemo imeti sklenjenih pogodb za nedoločen čas. To je bil razlog za nov razpis, kjer
se je razpletlo tako kot se je. Izbran je bil ponudnik z najnižjo ceno, za prijavo smo
povabili tudi g. Mohoriča vendar se za prijavo ni odločil;
g. Cankar je izpostavil problem dvorišča in občinske poti pri Stoparjevih pod skalco,
dobro bi bilo, da se zadeva reši v dobro vseh. Na Gorenjski cesti je javna razsvetljava
le do Perkotovih, želja občanov je še ena dodatna luč. V zvezi z deponijo ločenega
zbiranja odpadkov je g. Cankar predlagal, da bi se tam uredila krožna pot – izvoz naj
bi bil med železniško progo in ograjo, lastnik tega zemljišča je Merkur, rešitev bi bila
možna s služnostjo. G. Fic je odgovoril, da se s problemom Stoparjevih občina ukvarja
že dolgo časa, zadeva je predana medobčinskemu inšpektoratu, ki je zadevo umiril ni
pa prišlo do konkretne rešitve, izrekale so se določene mandatne kazni, dejstvo pa je,
da tam še vedno stoji doma narejen prometni znak za prepovedan prehod. Pred
štirinajstimi dnevi so bile izvedene meritve, pred dvema mesecema je bil izveden
geodetski posnetek, to bo podlaga za pripravo optimalne rešitve in za smiseln
dogovor predvsem glede finančne rešitve. Predlog bo, da se pot, ki sedaj poteka čez
dvorišče prenese na linijo potoka Dupeljščice z novim mostom in z rušenjem
obstoječega kozolca. V primeru sprejetja takšne rešitve s strani Stoparjevih bo zadeva
uspešno rešena, v nasprotnem primeru bo moral inšpektorat ukrepati v skladu s
svojimi pooblastili. V zvezi z javno razsvetljavo na Gorenjski cesti je pojasnil, da je
celotna javna razsvetljava v Naklem planirana za prenovo iz sredstev ukrepa 322.
Čakamo na objavo razpisa in ob uspešni prijavi bo javna razsvetljava obnovljena in
dograjena. Projekt za sanacijo Gorenjske ceste je izdelan, smiselno je, da se počaka,
saj luč se lahko postavi, večji strošek je kabelska kanalizacija. V zvezi s krožnim
prometom v zbirnem centru je g. Fic odgovoril, da je predlog dober, obračanje je
dejansko nerodno, vendar glede na razpoložljivo zemljišče se je ob izgradnji izvedla
optimalna rešitev, v primeru pridobitve zemljišča z minimalnimi stroški, bi se
predlagano verjetno lahko izvedlo;
ga. Rozman je poročala, da je bila na seji Osnovnega zdravstva Gorenjske, kjer je bilo
med drugim povedano, da se bo v občini Cerklje odprla ambulanta za fizioterapijo, za
našo občino bi bilo smiselno, da se izposluje zobozdravstvena ambulanta, za katero v
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občini obstaja velika potreba. Župan je dodal, da je pobuda za koncesijo prišla s
strani zobozdravnice iz šolske ambulante, naš pogoj je, da se v prvi vrsti zagotovi
zobozdravstvena storitev za otroke;
g. Grašič je v zvezi z vaškimi odbori in njihovimi predlogi vprašal, če se lahko pričakuje
tudi odgovore na te predloge. G. Celar je povedal, da je te predloge obravnaval odbor
za komunalo in infrastrukturo, odgovori so v zapisniku, vendar zapisniki niso bili
posredovani članom občinskega sveta;
ga. Rozman je pripomnila, da bi bila za občane dobrodošla bolj natančna vsebinska
obrazložitev v zvezi s prenovo vrtca Rožle, da ne bo prihajalo do dezinformacij.

Župan je zaključil sejo in vsem prisotnim voščil srečno in zdravo 2012.

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Marko Mravlja
župan
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