MANDAT 2015 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 20. 5. 2015
Številka: 6-os

Z A P I S N I K
6 (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 20. 5. 2015 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Rok Roblek, Ciril Zorman, Darja Delavec, Frančiška Rozman, Primož Bergant, Primož
Gregorc, Mirjam Pavlič, Aleš Drekonja, Janez Brolih, Metod Jagodic, Miran Perko
župan Miran Zadnikar, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Klavdija Zima, Miha
Vovnik (OU), Tanja Perko (nadzorni odbor), Danica Zavrl Žlebir (novinarka), Matjaž
Završnik, Alojzij Zupan (PP Kranj), Robert Zadnik (Medobčinski inšpektorat Kranj),
Mojca Marija Sodnik (OŠ Matije Valjavca Preddvor), Majda Markun, Franci Bizjak
(projekt infrastrukture Občine Preddvor).

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 5. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 6. (redne) seje;
poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2014;
poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2014;
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Preddvor – prva obravnava;
7. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor – prva obravnava;
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v javni
zavod Zavod za turizem Preddvor – skrajšani postopek;
9. predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor – predlog;
10. poročilo o izvajanju projekta infrastrukture Občine Preddvor;
11. delo odborov;
12. vprašanja in pobude.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti (tč. 1).
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno, pozdravi goste in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 5. (redne) seje ter realizacija sklepov (tč. 2).
Pripombe na zapisnik :
Rok Roblek opozori na napako v besedilu 39. sklepa Občinskega sveta in sicer bi moralo biti namesto
»svetniki« pravilno navedeno »zavod šole«.
48. SKLEP
Potrdi se zapisnik 5. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/3
Določitev dnevnega reda 6. (redne) seje (tč. 3).
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Župan predlaga spremembo dnevnega reda, ker je na sejo povabljenih več gostov. Predlaga, da se točke z gosti
obravnavajo prednostno.
Prisotni se strinjajo s predlogom ter sprejemajo naslednji sklep:
49. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 6. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/9
Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor – predlog (tč. 9 – vrstni
red v skladu s spremenjenim dnevnim redom).
Župan predstavi predstavnico OŠ Matije Valjavca Preddvor, Mojco Marijo Sodnik in ji prepusti besedo.
Mojca Marija Sodnik pove, da je bil predlog novega pravilnika oblikovan v sodelovanju z OŠ Matije Valjavca
Preddvor. Obstoječi pravilnik sicer v grobem določa postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri čemer pa se
za posamezna določila pojavlja več različnih interpretacij. Predlagane spremembe temeljijo na ugotovljenih
pomanjkljivostih in nedorečenostih sedanjega pravilnika. Pravno podlaga za novi pravilnik predstavlja Zakon
o vrtcih in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor. Poglavitni name sprejetja novega pravilnika je v zagotovitvi zakonitega in enovitega sprejema otrok
v vrtec.
Darja Delavec pove, da je bil predlog obravnavan tudi na Odboru za šolstvo, šport in kulturo ter, da je ta
strokovno pripravljen. Primož Gregorc predlaga, da se v tabeli kriterijev pod 3. točko za vrtec Storžek dodajo
tudi Mače.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
50. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Matije Valjavca
Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Na tem mestu Občinski svet ponovno obravnava tudi predlog OŠ Matije Valjavca Preddvor v zvezi z
spremembo tarifnega razreda za zaposleno in sicer gre za delovni mesti računovodje in poslovnega sekretarja,
za katerega OŠ predlaga sistemiziranje v tarifnem razredu VII/1, torej z visoko izobrazbo namesto višje. V
skladu z Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS 27/2014) se
poslovni sekretar in računovodja sistemizirata najmanj v VI. tarifni razred, vendar je na podlagi 38. člena tega
pravilnika mogoče določiti ugodnejši normativ, ki se upošteva pri določanju cene programa. Javna uslužbenka,
ki zaseda delovni mesti (vsakega v deležu 0,07 deleža), že ima visoko izobrazbo, po strokovnosti, obsegu dela
in pravočasnosti glede veljavnih standardov oziroma pravil stroke, količine dela in predvidenih rokov opravlja
zaupane delovne naloge in zadolžitve visoko nad pričakovanji. Delo opravlja kvalitetno, zanesljivo,
interdisciplinarno v smislu povezovanja znanj različnih delovnih področij. Po trenutni sistemizaciji je javna
uslužbenka uvrščena v VI. tarifni razred s plačnima razredoma 21 in 22. V tarifnem razredu VII/1 bi javno
uslužbenko uvrstili v 28. in 25. plačni razred.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
51. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi predlog OŠ Matije Valjavca Preddvor, da se delovni mesti
računovodje in poslovnega sekretarja uvrstita v tarifni razred VII/1 z izhodiščnima 28. in 25. plačnima
razredoma.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/4
Poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2014 (tč. 4).
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Župan predstavi gosta Matjaža Završnika (komandirja policijske postaje) in Alojzija Zupana (vodjo
policijskega okoliša).
G. Matjaž Završnik pozdravi vse prisotne in predstavi informacije o varnostni problematiki na območju občine
Preddvor v letu 2014. V nadaljevanju komandir podrobno predstavi statistiko in stanje s področja
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kriminalitete; vzdrževanja javnega reda in zagotavljanja splošne
varnosti ljudi in premoženja; ter zagotavljanja varnosti cestnega prometa.
Župan odpre razpravo. Primož Bergant opozori na problematiko motoristov, ki se vozijo na območju Kokre
(prekomerna hitrost in glasnost) in apelira na predstavnika PP Kranj, da se na tem mestu poostri nadzor.
Metod Jagodic pa je opozoril na nevarno vožnjo kolesarjev z Možjance.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
52. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme poročilo Policijske postaje Kranj za leto 2014.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/5
Poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj za leto 2014 (tč. 5)
Župan predstavi gosta Roberta Zadnika (vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj).
G. Robert Zadnik pove, da je Medobčinski inšpektorat samostojni prekrškovni in inšpekcijski organ, ki
pokriva različna področja. V nadaljevanju podrobno predstavi posamezna področja in statistične podatke iz
poročila za leto 2014.
Župan predlaga sprejetje naslednja sklepa:
53. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani in sprejme poročilo o delovanju Medobčinskega inšpektorata
Kranj za leto 2014.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
54. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme oceno izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Preddvor za
leto 2014.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/10
Poročilo o izvajanju projekta infrastrukture Občine Preddvor (tč. 10)
Župan predstavi vodjo projekta ga. Klavdijo Zimo, g. Bizjak Francija, ki skrbi za nadzor nad projektom in
zunanjo sodelavko, ki skrbi za koordinacijo in nadzor projekta, ga. Majdo Markun.
K. Zima opiše finančno plat projekta in pove, da je bila gradbena pogodba podpisana v vrednosti 4,3 milijona
evrov; od tega je bilo zaračunano že 2,5 milijona evrov (država je do sedaj povrnila 1,7 milijona evrov). Franci
Bizjak opiše dejansko stanje na terenu in kako operativno potekajo zadeve. Pove, da je kanalizacija že
praktično gotova in da pričakuje, da bo do konca meseca maja zaključena. V Tupaličah sta fekalna
kanalizacija in vodovod že skoraj gotova od zgornje strani do odcepa proti Bregu (ostaja še približno 200 m
kanalizacije po glavni cesti; potrebno pa je še narediti magistralni vodovod in uredit ceste s pločnikom in vsem
ostalim). Na Bregu so inštalacije v zemlji zaključene. Izvajajo se hišni priključki vodovoda, začela pa se je
urejati tudi cesta. Povezava med Bregom in Belo je narejena (fekalna kanalizacija in vzpostavitev prvotnega
stanja). Na Srednji Beli je del ceste že grobo asfaltiran, glavna dela pa se opravljajo na glavni cesti. Trenutno
se izvaja meteorna kanalizacija in menjava ustroja za cesto. Med Srednjo in Zgornjo Belo je v grobem cesta
narejena, razen v delu v katerem je potrebno še urediti potok. Pokopališki zid na Srednji Beli je v precej
slabem stanju in bo nadomeščen z novim s čimer se strinja tudi spomeniško varstvo. Fekalna kanalizacija na
Spodnji Beli je tudi zaključena in izveden grob asfalt, potrebno pa je urediti še črpališča. V Bašlju je bil
postavljen prvi del montažnega zidu; naslednji teden bodo zaključeni betonski pločniki in pričelo se bo z
izdelavo zgornjega dela zidu, se pravi od križišča proti mostu. Planirano je, da bo do konca junija asfaltirana
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cesta od Preddvor do Bašlja in del skozi Zgornjo Belo. V naslednji fazi sledi asfaltiranje (vsaj grobo) ceste
proti Srednji Beli in ceste skozi Srednjo Belo, do konca julija (v istem obdobju pa tudi ceste skozi Breg in
Tupaliče).
Župan odpre razpravo.
Janeza Broliha zanima ali je Elektro Gorenjska že zaključila z deli? F. Bizjak pojasni, da Elektro dela izvaja
ločeno, da je k projektu pristopil sam in da z občinskim projektom ni usklajen. Brolih v nadaljevanju opozori
še na ropot cestnih jaškov in obremenjenost ceste Tupaliče – Olševek (tovornjaki zaradi gradnje kanalizacije).
Župan Zaključi razpravo.
Ad/6
Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Preddvor – prva obravnava (tč. 6)
Župan pove, da sta 6. in 7. točka dnevnega reda vsebinsko tesno povezani. Do spremembe teh dveh odlokov
prihaja predvsem zaradi reševanja problema slabega pritiska vode v Tupaličah, ki so priključene na kranjski
magistralni vodovod. Da bi rešili ta problem je potrebno Tupališki sekundarni vod povezati z sekundarnim
vodom naselja Breg, kjer pa je drug upravljavec (Vodovodna zadruga Preddvor).
Župan predlaga sprejetje naslednja sklepa:
55. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor v prvi obravnavi sprejme Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor (št. 355-0007/2010-odl216) v
predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/7
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v Občini Preddvor – prva obravnava (tč. 7)
Župan predlaga sprejetje naslednja sklepa:
56. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor v prvi obravnavi sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na delu naselja Tupaliče v
Občini Preddvor (št. 355-0002/2014-odl217) v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/8
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v javni zavod
Zavod za turizem Preddvor – skrajšani postopek (tč. 8)
Občina Preddvor je v letu 2013 sprejela Odlok o preoblikovanju javnega zavoda za turizem, s tem pa
spremenila prvotno obliko zavoda. Z otvoritvijo večnamenskega INFO centra in dogovorom o sodelovanju se
je osnova za delo zavoda izboljšala. Svet zavoda je na svoji 2. seji ugotovil, da so potrebne spremembe in zato
predlog sprememb in dopolnitev posredoval v obravnavo Občinskemu svetu. Pri tem gre predvsem za
''kozmetične'' popravke kot so npr. sprememba naslova odloka, sprememba imena zavoda, dodane so bile
prehodne določbe, idr.
Župan predlaga sprejetje naslednjih dveh sklepov:
57. SKLEP
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Zavoda za turizem Preddvor v javni zavod
Zavod za turizem Preddvor se obravnava po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
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58. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Zavoda za turizem Preddvor v javni zavod Zavod za turizem Preddvor (št. 410-0009/2008-odl218/15).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so prisotni vsi člani.)
Ad/11
Delo odborov (tč. 11)
Odbor za šolstvo, šport in kulturo
Darja Delavec pove, da je odbor obravnaval predlog Pravilnika za sprejem otrok v vrtec in pregledal
prejeta poročila porabe sredstev iz razpisa športnih in kulturnih dejavnosti v letu 2014.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Janez Brolih poudari, da se je odbor odločil, da se občinsko stanovanje na naslovu Dvorski trg 3a ne
proda. Stanovanje naj se obnovi in odda v najem, ko bodo za to razpoložljiva sredstva.
Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo
Darja Delavec na kratko opiše sestanek odbora na katerem so obravnavali vloge za pomoč občanov v
obliki enkratne denarne pomoči in vloge za sofinanciranje bivanja.
KO Preddvor
Mirjam Pavlič povzame problematiko, ki so jo obravnavali na 1. sestanku odbora.
KO Bašelj
Rok Roblek predstavi aktualno problematiko Krajevnega odbora Bašelj (ureditev zemljišč ob glavni cesti Bela
– Bašelj in cesta čez Celarco, problem smeti zaradi prevrnjenih kant za smeti).
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
59. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom:
 Odbora za šolstvo, šport in kulturo,
 Odbora za premoženjsko pravne zadeve,
 Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo,
 Nadzornega odbora,
 Krajevnega odbora Preddvor,
 Krajevnega odbora Bašelj.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Ad/12
Vprašanja in pobude (tč. 12)
Mirjam Pavlič predstavi projekt Zavoda za Turizem Preddvor »Kamniško-Savinjske Alpe« in program za leto
2015. Zanima jo, če bi Občina Preddvor lahko zagotovila sredstva za izvedbo tega programa. Župan pojasni,
da se mu projekt zdi zanimiv, vendar sredstva zanj v proračunu za leto 2015 niso bila planirana.
Miran Perko predlaga, da se popravi Statut in Pravilnik o sklicu konstitutivnih sej Odborov / Komisij / Svetov
in sicer najkasneje 45. dan po konstitutivni seji Občinskega sveta. Enako je potrebno določiti tudi minimalno
število sej posameznih Odborov / Komisij / Svetov na letnem nivoju, ter tako omogočiti delo na nižjih
instancah (KO), za hitrejše pridobivanje povratnih informacij. Predlaga najmanj 3x / letno!
Glede problematike igrišča »Športni park Pregrat« na Zg. Beli, Miran Perko predlaga, da se zadeva zaključi
po sodni poti in da se zadeva izloči iz vseh nadaljnjih obravnav.
Marko Bohinec Občinski svet seznani, da je pri investiciji »Ureditev ceste Bašelj – Zgornja Bela« prišlo do
dodatnih del, ki so nujno potrebna za dokončanje projekta. V osnovi je bilo predvideno urediti brežine (na
križišču proti Mačam ter pred mostom) tako, da se lastnikom zemljišč odvzame nekoliko več zemlje in brežino
uredi z naklonom, ki ne zahteva izdelavo škarpe. Zaradi udora vode in plazenja terena, se je tehnično izkazalo,
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da je brežino nujno potrebno zaščititi s postavitvijo škarpe. Vrednost projekta se tako poveča za 73.280,85
EUR z DDV oz. za 27,95% sklenjene pogodbe.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
60. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor je seznanjen s povečano vrednostjo projekta »Ureditev ceste Bašelj –
Zgornja Bela«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju so bili prisotni vsi člani.)
Ciril Zorman opozori, da je na mrliških vežicah v Preddvoru nujno potrebno zamenjati streho in, da je to
potrebno narediti čim prej saj ob vsakem dežju zamaka.
Župan zaključi razpravo.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisal:
M. Vovnik
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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