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Z A P I S N I K
22. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo, ki je bila v četrtek, dne 08.07.2010, 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, Ana
Grašič, Gabrijela Jošt, Albin Rehberger, Marjan Babič, Ivan Meglič – podžupan
ŽUPAN: Janez Štular
OSTALI PRISOTNI: Gabrijela Masten, Blaž Belehar, Zlata Rakovec – Osnovna šola Naklo;
Boža Kovač – K & Z, d.o.o. Radovljica
OBČINSKA UPRAVA: Drago Goričan, Ivan Fic, Bojana Umnik, Dragica Roblek, Jana
Mihelič
PRISOTNI NOVINARJI: Branka Jurhar – Radio Triglav

Dnevni red:
1. Realizacija sklepov 21. redne seje
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Predlog sistemizacije delovnih mest v OŠ Naklo za Organizacijsko enoto Vrtec za
šolsko leto 2010/2011
4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih Javnega zavoda Osnovna šola
Naklo
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
Osnovna šola Naklo – skrajšani postopek
6. Soglasje k organiziranju vzgojno varstvene družine
7. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD
17/1 Naklo-sever
8. Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rožle Naklo – predinvesticijska zasnova
9. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Naklo – predlog
10. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009
11. Poročilo župana, pobude in vprašanja

Župan je v uvodu pozdravil vse prisotne svetnice, svetnike, novinarje, vse povabljene goste
ter člane občinske uprave. Ugotovil je sklepčnost ter predlagal v potrditev predloženi
dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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A.d.1. Realizacija sklepov 21. redne seje
Župan je v zvezi z realizacijo sklepov povedal, da so bili v večini realizirani. G. Koselj je
ponovno opozoril na skalo v Dupljah, ki se odpira. G. Fic je povedal, da si je območje
ogledal, stanje je stabilno, potrebno pa bo naročiti geotehnika, zemljišče pa je zasebno.
G. Kosec je opozoril na dva meteorna jaška, ki sta višja od cestišča. G. Fic je povedal, da sta
dva jaška nova, dva pa sta stara, vendar izven cestišča in nevarnosti za poškodbe ni. G. Golba
je vprašal za prehod za pešce na Bistrici. G. Fic je odgovoril, da se čaka odgovor DDC-ja.
A.d.2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
Na zapisnik 21. redne seje ni bilo pripomb, zato je župan predlagal sklep: Sprejme se
zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.3. Predlog sistemizacije delovnih mest v OŠ Naklo za Organizacijsko enoto Vrtec za
šolsko leto 2010/2011
Župan je predal besedo g. Beleharju – ravnatelju OŠ Naklo. G. Belehar je pojasnil, da je
potrebno sprejeti sistemizacijo delovnih mest v enoti vrtec, saj je do sedaj še ni bilo, pa tudi
zaradi novih zaposlitev v zvezi z odprtjem dveh novih oddelkov. Prostor za novi oddelek v
centralni šoli ni potreben dodatnih del, zgolj ustrezno opremo, v podružnici Duplje pa so se že
začela gradbena dela za preureditev prostora, ki je bil do sedaj del stanovanja najemnice. Tudi
v prihodnjem šolskem letu se bo v dogovoru z županom financiral nadstandard pouka v
Dupljah in v Podbrezjah, saj nam zaradi manjšega števila otrok ministrstvo zagotavlja
sredstva le za kombinirane oddelke. Z dodatnimi sredstvi s strani občine bomo lahko
zagotovili kvalitetnejši pouk na obeh podružnicah. Za dva nova vrtčevska oddelka
potrebujemo dve novi vzgojiteljici in tri nove pomočnice. V gradivu je prikazan normativ
števila zaposlenih za 10 oddelkov, katerega smo v celoti upoštevali tudi pri predlogu, razen
pri hišniku, kjer smo normativ v predlogu znižali za 0,25, saj imamo v šoli zaposlena dva
hišnika. Na podlagi predlagane sistemizacije so bile izračunane tudi nove cene, katere so v
primerjavi s sedanjimi v povprečju za malenkost nižje. Predpisani normativ za vrtec ne
predvideva zaposlitve računalničarja, katerega imamo že zaposlenega v šoli in je do sedaj
pokrival tudi potrebe vrtca. Do sedaj v sistemizacijo za vrtec ni bil vključen, saj je bil
opredeljen kot nadstandard. Predlog je, da se ga uvrsti v sistemizacijo za vrtec v višini 15 %,
kar pomeni dvig cen za 1,9 EUR.
Ga. Masten je pojasnila, da je predlagana sistemizacija pripravljena za 10 oddelkov, od tega
6 v vrtcu Rožle, 3 oddelki v Dupljah in 1 oddelek v centralni šoli. Za dva dodatna oddelka bi
potrebovali eno vzgojiteljico za polni delovni čas in eno za nadomeščanje porodniškega
dopusta za čas 1,5 meseca. Zaradi pokrivanja sočasnosti bi potrebovali tri pomočnici
vzgojiteljice.
Po krajši razpravi je župan dal na glasovanje Sklep: Sprejme se predlog sistemizacije
delovnih mest v OŠ Naklo za organizacijsko enoto vrtec za šolsko leto 2010/2011. Sklep
je bil soglasno sprejet.
V nadaljevanju je župan predlagal dodatni Sklep: V zgoraj sprejeto sistemizacijo se
vključi tudi računalničarja v višini 15 %. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.4. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih Javnega zavoda Osnovna šola
Naklo
Župan je predal besedo ge. Rakovec. Ga. Rakovec je povedala, da so cene izračunane na
podlagi Pravilnika za oblikovanje cen programov v vrtcih, prvič pa so cene izračunane na
podlagi postavljene in sedaj že sprejete sistemizacije. Največji delež v ceni vrtca predstavlja
strošek dela, zraven so še stroški materiala in storitev ter strošek živil. Z novim izračunom
znaša cena prvega starostnega obdobja (z vključenim deležem računalničarja) 406,56 EUR,

2

kombiniranega oddelka 349,39 EUR in drugega starostnega obdobja 308,46 EUR. V
primerjavi s sedanjimi cenami se le cena za prvo starostno obdobje za malenkost zviša , ostali
dve ceni se celo znižata.
V nadaljevanju je župan predlagal Sklep: Sprejme se Sklep o določitvi cen programov v
vrtcih Javnega zavoda Osnovna šola Naklo. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Osnovna šola Naklo – skrajšani postopek
Župan je predal besedo ge. Umnik. Ga. Umnik je pojasnila, da glede na to, da bosta v
naslednjem šolskem letu organizirana dva nova oddelka na dveh novih lokacijah je potrebno
popraviti Odlok na tistem mestu, kjer je navedeno kje deluje organizacijska enota Vrtec. Šola
bo to potrebovala za vpis v razvid, ki ga vodi ministrstvo. V spremembi odloka smo
predvideli tudi možnost organiziranja vzgojno varstvene družine.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo po skrajšanem postopku. Sklep je bil
soglasno sprejet.
A.d.6. Soglasje k organiziranju vzgojno varstvene družine
Župan je predal besedo ge. Umnikovi. Ga. Umnik je povedala, da je na prejšnji seji bilo
podano poročilo o vpisu otrok v vrtec za naslednje šolsko leto. Za sprejem še dodatnih otrok
se razmišlja o organiziranju vzgojno varstvene družine, za katero pa mora zavod pridobiti
soglasje ustanovitelja.
Župan je predlagal Sklep: Občina Naklo kot ustanoviteljica javnega zavoda OŠ Naklo, v
okviru katerega deluje organizacijska enota vrtca, soglaša z organiziranjem vzgoje in
varstva otrok v vzgojno varstveni družini. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.7. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja
SD 17/1 Naklo-sever
Župan je predal besedo g. Goričanu. G. Goričan je povedal, da je v Odloku o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo-sever prišlo do strokovne napake v
toleranci mer, katera je v odloku enaka za vrtec kot tudi za stanovanjsko gradnjo. Predlagamo
popravek tolerance mer za vrtec iz 5 % na 10 %.
Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Tehnični popravek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo-sever. Sklep je bil soglasno
sprejet.
A.d.8. Novogradnja nizkoenergetskega vrtca Rožle Naklo – predinvesticijska zasnova
Župan je predal besedo ge. Kovačevi. Ga. Kovač je povedala, da sta v predinvesticijski
zasnovi obdelani dve varianti – zidani ali montažni objekt. Izhodišča so bila v naprej zbrane
ponudbe izvajalcev ali interesentov za sodelovanje pri izgradnji vrtca. Na podlagi izhodišč
računskega sodišča je bila obdelana varianta gradnje z najemom kredita ali z javno zasebnim
partnerstvom. Trenutno so na trgu denarja razmere ugodne, ne ve pa se kako bo čez eno leto.
Propagira se javno zasebno partnerstvo, sklepajo se pogodbe, nihče pa ne more predvideti
kakšne bodo razmere čez 15 ali 20 let, ko se bodo na ta način zgrajeni objekti prevzemali.
Analiza vseh predpostavk je pokazala prednost montažnemu vrtcu z najemom kredita za 20
let.
Župan je povedal, da je občinski svet že odločil, da se gre v gradnjo vrtca in sicer z
dolgoročnim kreditom.
G. Mohorič je opozoril, da v finančni konstrukciji za zidano varianto ni upoštevana oprema,
kar potem sliko precej spremeni.
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G. Koselj je povedal, da je bilo dogovorjeno, da se bo pridobilo predračune, katerih pa danes
ni. G. Fic je odgovoril, da je bilo dogovorjeno, da se pri projektantu naroči tehnična
dokumentacija za obe varianti, v kratkem bo ta projekt s podrobnimi popisi narejen, nato pa
bomo šli v pridobitev ponudb.
Župan je predlagal, da bi se v primeru več kot 5 % razlike občinska uprava sama odločila za
način gradnje.
G. Celar je povedal, da razlike v ceni med zidano in montažno gradnjo dejansko ni.
G. Mravlja je povedal, da je zidana stavba za 100 let, montažna pa za 50 let in čez pet let se
bo pokazalo, da smo po nepotrebnem hiteli z gradnjo.
G. Kosec je opozoril na strošek nadzora, ki je v finančni konstrukciji kar visok, pa tudi
elaborat varstva pri delu se naredi pri projektni dokumentaciji, tudi za zunanjo ureditev je
predviden kar visok strošek, prosi pa tudi za pojasnitev pojma interni inženiring. Ga. Kovač
je odgovorila, da so vsi stroški povzeti iz prejetih ponudb. V predinvesticijski zasnovi se ne
obravnava koliko investicija dejansko stane, vendar se odloča na osnovi idejnih projektov
med različnimi variantami. V tem trenutku je le vprašanje kakšno dokumentacijo naj
projektanti pripravijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Interni inženiring naj bi vseboval
stroške projektantskega nadzora. V ponudbi s strani Jelovice je razdelana tudi postavka
zunanja ureditev in zajema parkirišča, ograjo, igrišča, igrala in drugo.
G. Mravlja je povedal, da bi bilo dobro od arhitekta dobiti razlago prednosti montažne in
prednosti zidane gradnje. G. Fic je povedal, da je bistvo montažnih nizkoenergetskih objektov
v tem, da gredo v korak z novim energetskim zakonom, kateri za objekte takšne velikosti
predvideva, da sami sebe vzdržujejo z energijo. Ta cilj je težje doseči pri klasični kot pa pri
montažni gradnji in to je bistveni argument za montažno gradnjo. Pri klasični gradnji zato
potrebujemo debelejši zid in s tem neto površino močno spremenimo.
G. Cankar je povedal, da je z vidika požara zidana gradnja neprimerno boljša kot montažna.
G. Celar je povedal, da je tudi zavarovalna premija za montažni objekt 30 % višja kot za
zidani objekt. Predlagal je, da se naj danes glasuje o načinu gradnje.
G. Meglič je povedal, da je bil sprejet sklep, da se dokumentacija PGD izdeluje za montažno
varianto s klavzulo v vodilni mapi, da se gradnja lahko izvede taka ali drugačna. Postopek
teče in ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje se bo pridobilo ponudbe, postopek teče in nič
še ni zamujeno.
Po razpravi je župan dal na glasovanje
1. Sklep: Občinski svet Občine Naklo se strinja z montažno izvedbo gradnje novega
vrtca. Sklep s 3 glasovi ZA ni bil sprejet.
2. Sklep: Občinski svet Občine Naklo se strinja s klasično zidano izvedbo gradnje
novega vrtca. Sklep je bil z 8 glasovi ZA sprejet.
A.d.9. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Naklo – predlog
Župan je predal besedo g. Ficu. G. Fic je pojasnil, da se predlog Odloka o nekategoriziranih
cestah v Občini Naklo predlaga zlasti zaradi nepopolnega nadzora in kaznovanja na teh
cestah. V zadnjem času so se pojavili razni samovoljni posegi ob teh cestah, mi pa nimamo
osnove za trajnejše reševanje teh zadev. Ta odlok nam bo omogočil upravljanje, evidentiranje,
in varovanje ter vzdrževanje teh cest. Vse aktivnosti v varovalnih pasovih teh cest, ki znašajo
3 m na vsaki strani, bomo lahko inšpekcijsko nadzorovali in ukrepali. Predlaga se tudi
sprejem po skrajšanem postopku.
G. Mohorič je opozoril na stransko cesto od Marinška do novega krožišča, ki pa se sedaj
zaključi z varovalno ograjo in je prekinjena. G. Fic je odgovoril, da je bil ravno danes
tehnični pregled na katerega je dal zahtevek, da se v skladu s projektom ob krožišču dogradi
cesto. En del te ceste ni niti v projektu, dogovorjeno je s Cestnim podjetjem Kranj za odkup
zemljišča in za ureditev ceste po izdanem uporabnem dovoljenju.
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Župan je predlagal Sklep: Sprejme se Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Naklo
po skrajšanem postopku. Sklep je bil soglasno sprejet.
A.d.10. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2009
Župan je predal besedo ge. Roblek. Ga. Roblek je povedala, da so vsi prihodki občine v letu
2009 znašali 5.121.788 EUR, odhodki so bili realizirani v višini 4.895.883 EUR, odplačanega
kredita je bilo 82.008 EUR. Razlika med prihodki in odhodki je znašala 143.899 EUR, stanje
na računih ob koncu leta je bilo 199.910 EUR, skupni presežek sredstev leta 2009 torej znaša
343.809 EUR.
Obravnave ni bilo. Župan je predlagal Sklep: Sprejme se zaključni račun proračuna
Občine Naklo za leto 2009.
A.d.11. Poročilo župana, pobude in vprašanja
G. Kosec je postavil vprašanje v zvezi z ekološkim otokom na Cegelnici ter z zelenjem pri
Muhovcu, katero že močno posega v cestišče. G. Fic je odgovoril, da je lokacija za ekološki
otok še vedno predvidena pri nadvozu, s strani DARS-a je obljubljeno, da je rušitev
odkupljenih objektov predvidena za september mesec, za posek zelenja bo potrebno urgirati.
G. Goričan je svetnike opozoril na odlaganje vreč napolnjenih s plastenkami in pokošeno
travo pri ekološkem otoku pri osnovni šoli ter jih zaprosil, če kdo koga opazi pri odlaganju
naj ga evidentira in sporoči na občinsko upravo, ravno tako naj se sporoči v primeru polnega
kontejnerja. G. Fic je dodal, da se kontejnerji pri šoli praznijo trikrat tedensko.
G. Kosec je povedal, da so se po očiščevalni akciji na določenih mestih zopet pojavile smeti,
po opozorilu se je situacija izboljšala.
Župan je poročal o pismu civilne iniciative Struževo – Naklo v zvezi s hrupom, ki ga
povzroča podjetje Dinos. Župan je razložil, da je za izvajanje dejavnosti dala soglasje
Upravna enota Kranj.
G. Mohorič je bil mnenja, da se na pismo mora nekaj odgovoriti.
G. Celar je povedal, da sta prispela dva pisma, od katerih je eden žaljiv in nepodpisan, drugi
pa je zapisnik društva. Po njegovem odgovor ni potreben.
G. Meglič je povedal, da je bil s krajani Police in s podjetjem Dinos organiziran sestanek.
Tam so se dogovorili o konkretnih zadevah, Dinos ima dovoljenje za poskusno obratovanje
enega leta.
G. Golba je postavil vprašanje v zvezi z ugotovitvijo Protikorupcijske komisije o čakanju
delovnega mesta v osnovni šoli Naklo za g. Černilec Borisa – ali je občina seznanjena s
koruptivnim dejanjem in ali bo občina zadržala izvrševanje tega sklepa sveta zavoda.
Župan je odgovoril, da je občina s tem seznanjena, nezakonitega ravnanja mi ne moremo
ugotavljati.
G. Cankar je postavil vprašanje v zvezi z urejanjem novih krožišč. G. Fic je odgovoril, da bo
jeseni primeren čas za zasaditev, opremljena sta tudi z namakalnim sistemom.
G. Cankar je vprašal kako je z asfaltiranjem ceste mimo Biotehniškega centra. G. Fic je
odgovoril, da je sedaj narejena ena faza, druga bo preko poletja z obračališčem za avtobuse ter
preplastitvijo ceste.
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G. Krumpestar je vprašal kdaj bo odprt priključek na avtocesto. G. Fic je odgovoril, da je bil
danes opravljen tehnični pregled,v nekaj dneh bo izdano uporabno dovoljenje in nato se cesta
odpre.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Jana Mihelič

Janez Štular
župan
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