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ZAPISN!K
6. izredne seje občinskega sveta občine Naklo, ki je bila v sredo, dne 18.6.2014, ob t7.oo
urĺ, v sejni sobi občine Naklo.

PRlsoTNl SVETNIK!: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Anton Grašič,Peter Celar,
Zdravko Cankar, Vinko Ušeničnik,Peter Hkavc, Janez štular, Marjan Babič, lvan Meglič;
podžupani Stanislav Koselj, Albin Golba, Aleš Krumpestar
ŽupAtrl: Marko Mravlja
občlnska uprava: Bojana Umnik
osTALl PRISOTNt: Milan Bohinec (oš ĺvaklo - ravnatelj)
Dnevni red:

L.

2.

Soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov ter številu otrok v oddelkih oE vrtca
za šolsko leto 2014/2015; k povečanemu števĺluotrok v oddelkih (fleksibilni normativ
- za največ dva otroka v oddelku) in k povečanem normativu za največ enega otroka v
polovičnem oddelku (vrtec v Dupljah); za preoblikovanje polovičnega oddelka inlali
za oblikovanje novega (dodatnega) oddelka (med letom), če bo seveda to potrebno; k
manjši notranji ĺgralni površini na otroka (vrtec v Dupljah) in k predĺagani sistemizacĺjĺ
delovnĺh mest v vrtcu za šolsko leto 2ot4/Żol5
odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Naklo _ 2. obravnava

Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne.
G. štutar je predlagal, da bi drugo točko dnevnega reda umaknili, na prejšnjisejije predlagal,
da bi bilo smiselno, da bi bil odlok ponovno pregledali na kakšnem odboru, vendar se to ni
zgodilo.
Župan je povedal, da bo spoštoval odločitev občinskega sveta o ponovni obravnavi odloka, je
pa smiselno, da se odlok sprejme, ker bo podlaga za ukrepanje redarjev.
Župan je dat na glasovanje predlagani dnevni red.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Predtagani novi dnevni red je bil sogtasno

sprejet.

Ad.l l.Soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddetkov ter števitu otrok v oddelkih oE
vrtca za šolsko leto 20l4l2ot5; k povečanemu številu otrok v oddelkih (fleksibitni normativ
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za največ dva otroka v oddeIku) in k povečanem normativu za največ enega otroka v
polovičnem oddelku (vrtec v Dupljah); za preoblikovanje poIovičnega oddelka in/ali za
oblikovanje novega (dodatnega) oddelka (med letom), če bo seveda to potrebno; k manjši
notranji igralni površini na otroka (vrtec v Dupljah) in k predlagani sistemizaciji delovnih
mest v vrtcu za šolsko leto 2oL4/2oL5

G. Bohinec je povedal, da bi želeli pridobiti soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov
ter številu otrok v oddelkih oE vrtec _ gre za dve organizacijski enotĺ in sicer novi Vrtec
Mlinček in Vrtec pri PŠDuplje. Vpis je potekal od L4. _ lg.4., v času razpisa je prispelo 12L
novih vlog za vpis otroka V Vrtec, od tega sta bili 2 vlogi nepotrebni, ker sta otroka že vpisana
in nov vpis ni potreben. 94 vlog je bilo za vpis V Vrtec v Naklem ĺn 25 vlog za vpis V Vrtec V
Dupljah. Zaradi novih razmer je bilo tudĺ8 želja staršev, da bi se njihoviotrocĺ premestili(ali iz
Dupelj v Naklo ali obratno), kar je bilo upoštevano. od teh 119 vlog je bilo 18 takšnih, kjer
otroci ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vključitev - starost 11 mesecev ali več na dan
L.9., te vloge se uvrstijo na čakalno listo, tako da se z dnevom dopolnitve starostne meje
otroci lahko vpišejo V Vrtec. V zvezi s ].0L vlogami, so bile staršem posredovane pogodbe, v
roku je bĺlo vrnjenih 92 podpisanih pogodb. Po zaključenem razpisu je bilo prejetih še 8
naknadnih vlog staršev, ki so vpis zamudili. Pri oblikovanju oddelkov je bila šola bili
racĺonalna.

Predlagano je, da se vrtec Mlinček v Naklem napolni z vsemi LL oddelki - 1.9. bi imeli v
Naklem 183 otrok v 11 oddelkih, od tega je 5 oddelkov prvega starostnega obdobja, 1 je
kombiniran oddelek, kar pomeni, da so tam otroci iz prvega in drugega starostnega obdobja,
ter 5 oddelkov drugega starostnega obdobja. oddelki so večinoma polni. V oddelku št. 1je 5
praznih mest _ 5 otrok bo sprejetih tekom meseca septembra, ko bodo ĺzpolnĺlistarostni
pogoj; pri ostalih oddelkih je iz tabele razvidno, ko|iko dodatnih vpisov je še mogoče ĺzvesti.
V vrtcu v Dupljah bi ohranili 5 oddelkov, 1 oddelek bi bil heterogen, 3 oddelki iz drugega
starostnega obdobja homogeni oddelki, 1 oddelek pa bĺ bil kombĺnirani polovičnĺ(9 otrok v
starosti okrog 3 let). Polovĺčnioddelek je cenejši, ker je v njem dovolj samo vzgojiteljica,
pomočnica vzgojiteljice pride kasneje, ko vzgojiteljica konča z delom, ni pa sočasnosti kot v
drugih oddelkih (v oddelkih prvega starostnega obdobja morata bĺti prisotni skupaj
vzgojiteljĺca in pomočnica vzgojiteljice 6 ur, v oddelkih drugega starostnega obdobja 4 ure, V
kombiniranih oddelkih pa 5 ur).

G. Krumpestarja je zanimalo, ali so razlog za povečanje števila otrok v oddelkih otroci

iz

domače občine ali otroci iz drugih občin.
G. Bohinec je odgovoril, da je prispelo 24 vlog za sprejem otrok iz drugih občin. Najprej se
sprejmejo otroci iz domače občine, šele nato otroci iz drugih občin, do zapolnitve prostih
mest v oddelku. V kolikor oddelek ni popolnoma poln, razliko do polnega števila plačuje
občina. V zadnjem šolskem letu je razmerje med posameznimi plačniki sledeče: 65 % občina, 30% - starši, 5% - država zaradĺ drugega otroka. V oddelku ne more biti več otrok kot
je sprejet normativ, v Naklem naj bi fleksibilni normativ ostal, ker je lahko po zakonu v
oddelku prvega starostnega obdobja, če je oddelek homogen (otrocĺ v starosti razlike največ
1 leta,) od 9 - L2 otrok, v kombiniranem oddelku do 17 otrok, v oddelku drugega starostnega
obdobja pa22 otrok, doslej je bil vedno sprejeto soglasje za povečan normativ.
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Na vprašanje g. Megliča, ali so starši že dobili odločbe o sprejemu otrok v Vrtec, je g. Bohinec
odgovoril, da so odločbe že prejeli. V kolikor danes ne bi bil sprejet predlog o oblikovanĺh
oddelkih, bi šola morala oddelke preoblikovati.
G. Meglič je mnenja, da je sprejemati otroke iz drugih občin izguba za občino, zaradi
dodatnih oddelkov za otroke iz drugĺh občin bo potrebno zaposlĺti dodatne ljudi.
G. Bohinec je povedal, da bodo delavci zaposleni za določen čas, iz razloga povečanega
obsega dela za letošnje šolsko leto.
Župan je povedal, da razliko v ceni za otroke iz drugih občin, plačujejo druge občine.
G. Bohinec je povedal, da dejavnost ni pridobitna, je pa dejstvo, da je odločitev o novem
Vrtcu za seboj potegnila ogromne stroške - tudi stroške v zvezi z delavci, ki bodo dodatno
zaposleni.
Župan je povedal, da 6 otrok iz naše občine obiskuje Vrtec V drugih občĺnah.
G. Krumpestar je želel pojasnilo, ali so otroci iz drugih občin za našo občino večje breme v
primerjavi s stroški občĺnezaradi nezasedenih oddelkov.
Župan je pojasnil, da v kolikor imamo prosto mesto v oddelku, le tega plača občina, v kolikor
pa ĺmamo v oddelku otroka iz druge občine, pa razliko do polne cene za tega otroka plača
druga občina.
G. Bohinec je pojasnil, da niso vsi otroci iz drugih občĺnV enem oddelku, razporejeniso glede
na starost po različnih oddelkih.
G. Celar je povedal, da se s fleksibilnim normatĺvom zmanjšuje površino na posameznika,
občĺnaje želela zagotoviti čim mi večjo površino, s tem ko se normativ povečuje, pa se
površĺna zmanjšuje.
G. Cankar je zanimal vpliv fleksibĺlnega normativa na nove zaposlitve.
G. Bohinec je povedal, da zaradi fleksibilnega normativa ni novih zaposlitev (pri kuharjih se
računa čas priprave obroka, pri vzgojiteljicah pa je normativ predpisan).
G. Pikec je ĺzpostavil, da bo strošek manjšĺ,če bo sprejet fleksibilni normativ.
G. Bohinec je pojasnil, da je pri 24 otrocih v oddelku cena na otroka nižja kot pri2Ż otrocih V
oddelku, računa se cena na starostno obdobje in za sestavo oddelka, najcenejši je vrtec za
drugo starostno obdobje, ker se stroški dela in materĺalni stroški delijo na24 otrok, v prvem
starostnem obdobju pa le na t2 ali L4 otrok. V primeru sprememb glede zasedenosti
oddelkov se lahko tekom leta s sklepom občinskega sveta fleksibilni normativ zniža na
normalnega, cene se na novo preračunajo.

Župan je dal na glasovanje naslednji sktep: občinski svet sprejme sklep, da se v šolskem
letu 20Ĺ4|2015 v oE Vrtec delo poteka v 16 oddelkih na 2 lokacijah in sicer s t.9.2otł
odprtem Vrtcu Mlinček in v obstoječem Vrtcu Jelka pri Pš Duplje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

G. Bohinec je povedal, da se v tem sklopu predlaga sprejem fleksĺbilnega normativa + 2
otroka v oddelku in + ]. otrok v oddelku za polovični kombinirani oddelek v Dupljah (otroci
bodo stari 3, nekateri pa že skoraj 4 leta)

Župan je dat na gtasovanje naslednji sklep: občinski svet sprejme sktep o fleksibilnem in
povečanem normativu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
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G. Bohinec je povedal, da se v tem sklopu predlaga pooblastilo občinskega sveta za župana,
da v kolikor bi se sĺtuacija v Dupljah med letom spremenila in bi prejelĺ še kakšno dodatno
vlogo, bi se polovični oddelek lahko preoblikoval v polni oddelek. V tem prĺmeru bĺ bilo
potrebno dodatno zaposliti eno pomočnico (zaradi zagotavljanja sočasnosti).
G. Grašičje predlagal, da bi se določilo minimalno števĺlopotrebnih vlog za preoblikovanje v
polnioddelek (npr. 4 nove vloge).
G. Megliča je zanimala možnost prerazporeditve otrok znotraj drugih oddelkov.
G. Bohinec je povedal, da se prerazporeditve med letom ne izvajajo, ker je to stresno za
otroke.
G. Markiča je zanimalo, ali bodo imeli prĺ kadrovanju občani prednost pred drugimi,
zaposlitev občanov je z ekonomskega vidika za občino ceneje (zaradi prevoza), smiselno pa
tudi iz demografskega vidika (če se že plačuje, se plačuje domače ljudi).
G. Bohinec je poudaril, da prizaposlovanju ne smemo bitidiskriminatorni.

Župan je dat na glasovanje nastednji sktep: občinski svet sprejme sklep, da se župana
pooblasti, da lahko v skladu s potrebami (pri minimalno 4 dodatno vpisanih otrocih) in ob
izpolnitvi minimalnih normativov za preoblikovanje polovičnega oddeIka v samostojni
oddelek in / ali za odprtje posamezne vrste oddelka izda soglasje k preoblikovanju oddelka
ali odprtju novega oddelka in dodatnim zaposlitvam.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
G. Bohinec je predlagal sprejem sklepa o manjši notranji igralni površini na otroka, pri čemer
se sklep nanaša le na vrtec v Dupljah, v Naklem so igralnice dovolj velike, v igralne površine
štejeta tudi telovadnĺci in ustvarjalnica. občinski svet ima možnost, da sprejme sklep, da se
dovoli delati tudi v prostorih, kjer se otrokom nameni manj kot je igralna površina po
Pravilnĺku o normativih in minimalnĺh tehničnih pogojih - otroci do 2 leta starosti morajo
imeti do 3 m2 prostora na otroka, otroci od2- 3 leta 2,6m2 na otroka, otroci od 3-6let 1,75
m2 na otroka, vse to je minimum, ki ga v Dupljah ne zagotavljamo. odstopanja bodo možna
do 1.9.2017, potem država tega ne bo več dovoljevala.
G. Babiča je zanimalo, ali v Dupljah ob gradnji vrtec ni pridobil nič prostora.
G. Bohinec je pojasnil, da vrtec ni pridobil nič, urejena je bila jedilnica za šolo, v nadstropju
pa knjižnĺca,dve straniščiin učilnica za šolske otroke, garderoba za predšolske otroke bo
urejena v drugĺfazi.
Župan je dal na gtasovanje naslednji sklep: občinski svet sprejme sktep o manjši notranji
igralni površini za vrtec Jelka pri Pš Duplje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

G. Bohinec je V tem sklopu predlagal sistemizacijo delovnih mest za naslednje šolsko leto,
zaradi oblikovanja 16 oddelkov (namesto obstoječih L3 oddelkov) je potreben dodaten
kader:

-

v primerjavi z letošnjim letom pri pomočniku ravnatelja v % skoraj ni bistvene razlike
(pomočnica ravnatelja opravlja tudi delo svetovalne delavke), oddelkov je premalo,
da bi opravljala le delo pomočnika ravnatelja;
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letos je 13 oddelkov, v VVD pa delo opravlja le pomočnica vzgojiteljice, zato je za
naslednje leto, ko bo 16 oddelkov predvidenih L6 vzgojiteljic, se pravi 4 več kot v
letošnjem letu;
v letošnjem letu je t4,5 pomočnic vzgojiteljic (zaradi sočasnostĺ,kolektivna pogodba
predpisuje, da je vzgojiteljica 6 ur na dan neposredno z otroki, pomočnica pa 7 ur,
vrtec je odprt od 6 - L6:15), po izračunih je naslednje leto predvidenih L7 pomočnic
za ].6 oddelkov, kar pomeni 2,5 več kot letos;
pri administrativno računovodskih delavcih je glede na povečano število oddelkov
predvideno 0,26 administratĺvno računovodskega delavca več delavki, ki je že
zaposlena za krajši delovni čas, se bo zaposlitev povečala;
ne bo novega organizatorja prehrane;
zdravstveno higienski režim bo pokrivala ena vzgojiteljica v okviru povečanega obsega
dela , tako da ne bo nove zaposlitve;
pri določitvĺpotrebnega števila kuharjev so bile uporabljene posebne tabele, ki
predvidevajo, da ima kuhar na voljo ].,2 minuti za pripravo zajtrka na otroka, če je
mlečni obrok je potrebno dlje časa, po izračunih je predvidenih ]-,9]. kuharjev več; v
vrtcu bo samostojna kuhinja, kjer se bo kuhalo posebej vrtca v Naklem in Dupljah;
glede hišnika je predlog za povečanje za 0,09 hišnika več kot sedaj, zaželena pa je
tudi pomoč komunalnih delavcev pri košnji, barvanju igral itd;
predlagani so 3 čistilci/čistilkeza cca. ].800 m2 neto čistilne površine - ena čistilka je
že zaposlena, potrebni bosta še dve novi zaposlitvi;
normativ za določĺtevpotrebnega števila peric je 60 kg perila/dan je za 1 perico,
predlagana je 0,35 perice;
računalnikar pa je bil sistemiziran že na eni od prejšnjih sej.

-

G. Markiča je zanimalo, ali bo zaradi podaljšanja poslovnega časa za ].5 minut potrebno več
strokovnih delavcev.
G. Bohinec je pojasnil, da je podaljšanje poslovnega časa že upoštevano pri pomočnicah, je
pa želja staršev, da se poslovni čas podaljša.
G. Grašičje predlagal, da naj bo vrtec odprt do 17 . ure, V kolikor bodo v Varstvu vsaj 3 otroci.
G. Cankarja je zanimalo glede razporeditve kuharjev v obstoječi kuhinji v šoli.
G. Bohinec je pojasnil, da se bodo kuharji moralĺ sami dogovoriti, koliko jĺh bo šlo v vrtec ,
koliko jih bo ostalo v šoli, predlog je, da bi kakšen kuhar, ki je sistemiziran v Vrtcu, ostal na
centralni kuhinji, da bo šel opoldne v Duplje. 6 kuharjev je predvideno za vrtec, pa bi
pripravljali 280 obrokov, v šoli pa bi ostali 3 kuharji za pripravo obrokov za 526 učencev ter
40 zaposlenih ter nekaj zunanjih uporabnikov.
G. Cankar je izpostavil, da v proračunu strošek občine v zvezĺ z plačevanjem razlike do polne
cene V povečanem obsegu ni predviden.
G. Bohinec je ocenil, da se bodo stroški občine za letošnje leto povečali za cca. 24.000 EUR
(le glede novih zaposlitev).
Župan ie dal na glasovanje nas!ednji sktep: občinski svet sprejme predlagano sistemizacijo
delovnih mest oE Vrtec za šolsko leto 2ot4/2015.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je odgovoril g. Babiču, da >Naklanec< ni bil ukinjen, namesto dveh številk bo izšla ena
pred volĺtvami.
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