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ZAPISNIK
4. izredne seje občinskega sveta občine Naklo, kije bila v četrtek, dne 29.08.2oL3, ob 17.00
uri v sejni sobl občine Naklo.

PRtsoTNt SVETN|Kl: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Anton Grašič,Janez štular, lvan
Meglič, Peter Celar, Aleš Krumpestar, Vinko Ušeničnik,Nikolina Rozman, Peter Hkavc, Zdravko
Cankar; podžupana Stanislav Koselj in Albin Golba
oDSoTN!: Marjan Babič
Župłĺv:Marko Mravlja
osTAt! PRtSoTNt: Milan Bohinec - ravnatelj oŠĺuaklo
oBčtNSKA UPRAVA: Silvana Markič, Jana Mihe|ič
PRlsoTNl NoVlNARJl: Suzana P. Kovačič_ Gorenjski Glas, Branka Jurhar - Radio Triglav
Dnevni red:

L.

2.

3.

Predlog sistemizacije delovnih mest za oŠNaklo, oE Vrtec za šolsko leto 2oL3/2ot4
Sklep o določitvi cen programov V oŠNaklo, oE Vrtec
Predlog izvajanja nadstandardne oblike pouka v podružničnihšolah Duplje in
Podbrezje v šolskem letu 2ot3/2ot4

Župan je pozdravit vse prlsotne, ugotovi! sktepčnost ter v potrditev predtaga! predtoženi
dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad.l. Predlog sistemizacije delovnih mest za oš Naklo, oE Vrtec za šolsko leto2oL3l2oĹ4
Župan je predal besedo g. Bohincu, ravnatelju oš ruaklo. G. Bohinec je povedal, da je
predlagana sistemizacija delovnlh mest za enoto Vrtec V okviru zavoda oš ruaHo. Predlagana
sistemizacija temelji na Zakonu o organizaciji in financĺranju vzgoje in izobraževanja. Delovna
mesta so sistemizirana glede na število oddelkov V Vrtcu, le_ti pa so oblikovani glede na
normative. otroci so razvrščeniv različne oddelke glede na starost. V različnih oddelkih je
različno število otrok in tudi različna sočasnost vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Pri
oblikovanju oddelkov je upoštevan fleksibilni normativ. V novem šolskem letu bo organizirano
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Varstvo enako kot v preteklem, organizirano bo 13 oddelkov vključno z vzgojno varstveno
družino. V novem šolskem letu je v vrtec Duplje sprejeta deklica s sladkorno boleznijo. Deklici
je odobrena dodatna strokovna pomoč specialne pedagoginje v času ene ure tedensko.
Strošek izvajanja pomoči bo znašal povprečno 5I,49 mesečno. Po pravilniku o metodologiji o
oblikovanju cen programov V vrtcih, ki izvajajo javno službo, je te stroške dolžna kriti lokalna
skupnost. V predlogu sistemizacije delovnih mest je zajetih L2 vzgojiteljev, L4,50 pomočnikov
vzgojiteljev, 0,60 pomočnika ravnatelja, 0,47 svetovalnega delavca, 1,74 administrativno
računovodskega delavca, o,22 organizatorja prehrane, 0,80 hišnika-vzdrževalca, 4 kuharji in
kuharski pomočniki, 1,40 čistilca, 0,].5 perice-likarice in 0,15 računalničarja.
Razprave ni bito. Župan je predlaga! sklep: Potrdi se sistemizacija delovnih mest v oš ĺuakto
za oE Vrtec za šolsko leto 2013/2ot4, navedeno v vlogi št. D-1052, z dne 20.8.2013.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad. 2. Sklep o določitvi cen programov v oš Naklo, oE Vrtec
G. Bohinec je povedal, da so pripravljene nove cene glede na oblĺkovane oddelke in
sistemizirana delovna mesta V novem šolskem letu. V bližnjem obdobju je za pričakovati
ponovne spremembe cen zaradi gradnje v enoti Duplje. Spremenili se bodo stroški ogrevanja
in elektrike. Zaradi energetske sanacije in s tem spremembe načina ogrevanja - kurilno olje
bo zamenjano s peleti, je za pričakovati nižji strošek, po drugi strani pa se povečuje tudi
kvadratura. Ceno vrtca sestavljajo stroški dela, stroški materiala in storitev ter strošek
prehrane. Predlagane cene so za prvo starostno obdobje 366,70 EUR, za drugo starostno
obdobje 263,34 EUR in za kombiniranioddelek ter oddelek 3-4 leta 306,0L EUR. Cene so se v
povprečju zmanjšale za nekaj manj kot 5o/o, razlog za zniŽanje so interventni ukrepi vlade s
katerimi so se znižale plače zaposlenih.
G. Cankar je povedal, da glede na to, da se izvaja energetska sanacija šole Duplje, je za
pričakovati ponovno znižanje cen V mesecu novembru. G. Bohinec je odgovoril, da v novembru
še ne bodo znani vsi stroški, tako, da se bodo cene znižale kasneje. Po eni strani se s sanacijo
poveča površina ogrevanja, po drugi strani bo novi cenejši vir ogrevanja in dejanski stroški
bodo pokazali kakšna bo kalkulacija cene.
Župan ie zaključil razpravo in predlagal sktep: Sprejme se Sklep o določitvi cen programov v oš
Naklo za oE Vńec, št.602_001oĺ2ot3,
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. Predlog izvajanja nadstandardne oblike pouka v podružničnih šolah Duplje in Podbrezje
v šolskem letu 2ot3 l 2ot4
G. Bohinec je povedal, da glede na Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ter Pravllnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je s strani države
določeno kakšniso normativiglede oblikovanja oddelkov. Na oš Naklo imamo dve podružnični
šoli, ki pomembno prispevata k dogajanju v kraju. Glede na normative in glede na število otrok
v oblikovanih oddelkih država ne pokrĺje celotnega stroška dela. Manjkajoči del že vsa leta krije
občina sama. Pouk se v večini primerov izvaja v nekombiniranih oddelkih. Za nadaljevanje te
prakse je želja tudĺ za novo šolsko leto. V podružničnišoli Duplje je v porastu število
prvošolcev, letos je v prvem razredu L8 učencev, kar zadostuje za samostojni oddelek. V
drugem razredu je 16 otrok. Za normalen standard dela, torej, da ena generacija posluša eno
razlago z enim samostojnim učiteljem, je potrebno sofinancirati takšno obliko pouka. Pri
glasbi, športu in likovni umetnosti se še vedno poslužujemo kombiniranega pouka. V
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Podbrezjah je število otrok nižje, s strani države so priznanltrije oddelki, dejansko se bo večino
pouka izvajalo v petih oddelkih. Glede na predlagano oblikovanje oddelkov na podružničnih
šolah bi doplačilo občĺneza oblikovanje nadstandardnega pouka v Dupljah znašalo L.562,o3
EUR mesečno in v Podbrezjah 989,t2 EUR. Mesečni skupni strošek bi povprečno znašal
2.55t,L5 EUR, odvisno od števila delovnih dni v mesecu. V primerjavi s preteklimi letije strošek
nižji na račun priznanega samostojnega oddelka v Dupljah.
Po krajši razprav! članov občinskega sveta je župan predlagal sklep: Na predlog ravnatelja
oš Nakto, št. D_1o71, z dne 13.08.2013 daje občinski svet občine Nakto, za šolsko teto

2ot3l2o14, soglasje k plačilu razlike stroška dela gIede na lzvajanje pouka in plačila
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v podružničnih šolah Duplje in Podbrezje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. Razno
G. Ušeničnikje vprašala kako je z ureditvijo križiščana okroglem. Župan je odgovoril, da je
bilo pred dopusti pridobljeno soglasje lastnika zemljiščain V tem tednu bo uvedba v delo z
izvajalcem, v drugem tednu naj bi se dela - ureditev brežine - začela.
Go. Žontar je zanimalo kaj se novega dogaja na centralni šoli v Naklem glede sanacije. Župan
je odgovoril, da se izvajajo redna vzdrževaIna dela.
Ga. Žontar je prosila za strokoven odgovor pristojne komisije za promet kako se od avtobusne
postaje pri Marinšku pravilno in varno pride do Ceste na okroglo. Župan je povedal, da je za
to pristojen Svet za preventivo in vzgojo V cestnem prometu, katerega predsednik je g. Matjaž

Gregorič. Za posredovanje odgovora se ga povabi na eno izmed naslednjih sej in nas lahko
seznanitudi z ostalo prometno problematiko.

G. Koselj je opozoril tudi na prometno problematiko v Dupljah. Prehod za pešce je nižji kot
lokacija Pošte in iz avtobusne postaje ne gre nihče na prehod, zato bi bilo ob naslednjem
označevanju prehod smiselno prestaviti v linijo Pošte.

G. Krumpestar je podal ĺnformacijo glede sanacije šole v Podbrezjah. Sanacija se v celoti
zaključuje, predvidoma bo zaključeno 15. septembra. Do zamika dokončanja je prišlo zaradi
izdelave fasade in neprimernih visokih temperatur v času počitnic. lzvedeno bo tudi
odvodnjavanje pri samem objektu. V Dupljah bo funkcionalni del takoj namenjen

izobraževanju, prizidek bo izgotovljen do konca oktobra.
G. Bohinec je za centralno šolo Naklo povedal, da se za objekt skrbi z rednim letnim
vzdrževanjem. Med letošnjimi počitnicamije bil del stavbe, kije namenjen predmetni stopnji
prebeljen iz lastnega privarčevanega denarja - to je iz najemnin za telovadnico in iz ostalih
tržnih dejavnosti kot je kuhinja in najem ostalih prostorov. V vseh uči|nicah predmetne
stopnje se je prelakiral parket, v eni se je parket zamenjal zaradi izpusta vode v mesecu
januarju. Velika želja je, da bi uredili prezračevanje in akustičnost telovadnice. Težava je tudi
z razporeditvijo oddelkov pri uporabi telovadnice skupaj z otroci iz podružničnešole
Podbrezje. S planiranĺm prizidkom, s tribunami, s prezračevanjem in akustiko bi veliko
pridobilĺ. To je zaenkrat idejna zasnova, sredstev za to še ni zagotovljenih. V primeru gradnje
večjega števila stanovanj na območju Naklega je potrebno razmišljati o prizidku in o pridobitvi
dodatnih učilnic.
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Župan je dodal, da na tem projektu dela že občinska uprava, projekti se pripravljajo in v
primeru, da bi se pokazala kakšna evropska sredstva oziroma razpis bi potem nanj lahko
kandidirali.
Ga. Žontar je vprašala v kolikšnem času je za pričakovati odprtje prehoda na cesto Krakovo.
Župan je odgovoril, da bi na to lahko odgovorila ga. šmldova, odgovor bo posredovan na
naslednji redniseji.
Ga. Žontar je vprašala kaj je novega v zvezi z gradnjo novega vrtca.
G. Krumpestar je povedal, da se ponovni razpis za izvajalca končuje konec meseca, računa se,
da se bo septembra začelo graditi.
G. Grašičv zvezi s potrjenim nadstandardom poučevanja v podružničnihšolah vprašala, če to

pomeni |očeno poučevanje L. in 2. razreda in koliko pedagogov je iz tega razloga več

zaposlenih.
G. Bohinec je odgovoril, da so v Podbrezjah zaposlene štiri učiteljice razrednega pouka, ki
vodijo pet oddelkov. Država, glede na število otrok, plača tri učiteljice. V primeru, da
nadstandardno izvajanje pouka danes ne bi bilo potrjeno, bi povzročilo, da bi ena učiteljica
postala presežna delavka.
G. Koselj je povedal, da se je v poletnih mesecih izvedlo zaprtje odprtega kanala meteorne
vode pri podjetju Grapak v Strahinju, razširila se je cesta in na novo asfaltiralo. Vodovod je bil
zgrajen en del v Strahinju in en del v Dupljah - pri Slavki, ta teden se planira asfaltiranje.
Meteorna kanalizacija pri Gasilskem domu v Dupljah se zaključuje te dni, kanalizacija od
vodnjaka do glavne ceste v Zgornjih Dupljah je tudi v zaključni fazi. Kanalizacija od križiščado
glavne ceste mimo Koselja in Krumpestarja se začne predvidoma konec naslednjega tedna.
Danes je bilo po dolgem času pridobljeno soglasje |astnice ob cesti z določeniml zadržki kot so
postavitev table za označltev zasebne ceste ter ureditev klančine po pridobitvi soglasja od ge.
Rakovčeve. Zgrajen je bi!tudivodovod v Podbrezjah pri Debeljakovih.
G. Golba je povedal, da sta bila na pokopališčuv Naklem izvedena dva pokopa že na novem
delu, saj so žarni grobovĺ na starem delu že vsi zasedeni. Na novem delu bi bilo smiselno
tlakovati prvo pot do žarnih grobov. Potrebno bi bilo tudi porezati ciprese in urediti živo mejo.
G. Golba je opozoril tudi na ekološki otok v Zgornjih Dupljah. občani so ga opozorili na
neprimerno lokacijo ekološkega otoka, ljudje odlagajo steklenice ob vseh mogočih urah, ob
največji vročinije tudi veliko mrčesa. Za novo lokacijo so predlagali lokacijo pri znamenju, kjer
se je včasih oddajalo mleko ali pa v dogovoru z Gasilskim društvom pri gasilskem domu.

G. Grašičje pohvalil ureditev avtobusnih postaj v Gobovcah. ob dokončanju mostu se bo
cestiščedvignilo za deset centimetrov in takrat bi bilo dobro, če bi se te postaje tudi dokončno
uredile z asfaltirano podlago. Prejel je tudi dopis s strani vaščanovGobovcev, da je bilo
obljubljeno ogledalo za sestop iz ceste lz zgornjega dela vasi. lzrazili so tudi željo po postavitvi
usmerjevalne table za Gobovce.
Župan je odgovoril, da je bil na sestanku zgornjega dela Gobovcev. Krajani so takrat obljubili,
da bodo tudi sami kaj naredili za boljši pregled ter, da bodo v ta namen odstranili smreko in
ograjo. od tega ni bilo nič storjenega, težava za postavitev ogledala je v tem, da je to državna
cesta in ne dobimo soglasja za postavitev.
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Župan je svetnike obvestil, da imamo v tem trenutku pridobljenih 3 mio EUR evropskih
sredstev. Približno 1 mĺo EUR smo pridobili za GoRKl kanalizacija, približno L mĺo GoRKl
vodovod. Dodalje, da se mora na tem mestu zahvaliti tudi g. Babiču, kije v trenutku, ko smo
se trudili pridobiti sredstva, posredoval pri takratnem mĺnistru za kmetijstvo g. Bogoviču.
Rezultat tega je bilo, da je bil ta projekt uvrščenv proračun v takratni vladi, sedanja vlada pa
je to potrdila in izvedla. 1 mio sredstev je bilo pridobljenih za energetske sanacije ter tudi nekaj
mehkih vsebin. Na tem področju smo bili uspešni, delo se je izplačalo, Mojca in Silvana sta za
določene projekte delali tudi ponoči, čeprav se ni vedelo ali bo prijava uspešna.
Ga. Rozmanova se je zahvalila občanom ĺn občankam za zaupanje za opravljanje funkcije
občinske svetnĺce ter ostale člane občinskega sveta obvestila, da z jutrišnjim dnem
(30.08.2013) preneha opravljati funkcijo članice občinskega sveta. Razlog za to je selitev ĺz
občine Naklo. S tem predaja tudi vse funkcije naslednikom, ki jih bo imenoval občinski svet.
Ga. Rozmanova je svetnikom povedala, da je vesela, da je lahko z njimi sodelovala. Zaželela
jim je složno delo tudi v naprej sajje občinski svet z županom na čelu dober in upa, da se bo
še naprej dobro delalo.
Župan se je v imenu članov občinskega sveta zahvalil za njeno delo, ki ga je prispevala za
občino Naklo ter ji zaželel vse dobro V novem okolju.

Seja je bila zaključena ob 18.00 urĺ.

pisala:

aMi
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