MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27. 10. 2015
Številka: 9-os

Z A P I S N I K
11. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 03. 02. 2016 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Rok Roblek, , Frančiška Rozman, Primož Gregorc, Mirjam Pavlič, Aleš Drekonja,
Janez Brolih, Metod Jagodic, Miran Perko, Primož Bergant, Primož Bergant, Ciril
Zorman, Darja Delavec
/
župan Miran Zadnikar, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Simona Markič,
Katja Pernuš (OU), Danica Zavrl Žlebir (novinarka), Primož Bajželj, Primož Eržen,
Jan K. Juteršek (Komunala Kranj)

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 10. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 11. (redne) seje;
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Nova vas pod EUP
PR51– 1. faza – druga obravnava;
5. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 – druga obravnava;
6. Odlok o prazniku Občine Preddvor – prva obravnava;
7. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Preddvor – skrajšani postopek;
8. Novelacija strategije izgradnje kanalizacije;
9. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor, Oblikovanje cen
storitev zbiranja in odlaganja odpadkov;
10. Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2016;
11. Predlog za sistemizacijo novega delovnega mesta v vrtcu Storžek Preddvor;
12. delo odborov.
1.
2.
3.
4.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno, pozdravi goste in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 10. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Pripomb ni.
Zapisnik je dan na glasovanje:
100. SKLEP
Potrdi se zapisnik 10. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 9 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 11. (redne) seje.
Potrdi se predlagani dnevni red seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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101. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 11. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/4
Predlog za sistemizacijo novega delovnega mesta v vrtcu Storžek Preddvor
Ravnateljica mag. Tea Dolinar pri tej točki pove, da se vrtec odpre ob 5:30 in zapre 16:30. Za ta časovno
obdobje je število vzgojiteljic zagotovljeno. Vendar realno je čas po 14. uri kritičen, saj ni dovolj zaposlenih
glede na število otrok in zato težko zagotoviti varnost otrok. Otroci so lahko v vrtcu 9 ur. Nujno se potrebuje
dodatna pomoč. S trenutno ceno vrtca se lahko zaposli nekoga za polovični delovni čas.
Župan odpre razpravo:
Perka zanima kaj bo z razliko denarja, ki bo ostal kljub zaposlitvi? Ravnateljica pove, da bo sistem enak kot
doslej tj. Občinskemu svetu Občine Preddvor se v potrditev pošlje spisek za nakup opreme.
Robleka zanima ali starši ne plačujejo, če je otrok dlje v vrtcu? Ravnateljica pove, da se doplačuje za bivanje
nad 9 ur.
Občinski svet Občine Preddvor se strinja z zaposlitvijo pomočnika vzgojitelja v deležu 0,5 delovnega mesta.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
102. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje zaposlitev pomočnika vzgojitelja v deležu 0,5 delovnega mesta za
določen čas dobo leta in pol.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/5
Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor, Oblikovanje cen storitev
zbiranja in odlaganja odpadkov
Eržen Primož predstavi pravno podlago za elaborate o oblikovanju cen storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov. Na kratko razloži dinamiko povišanja in znižanja cene glede na gospodinjstvo.
Župan odpre razpravo, na kateri se obravnava polemika zvišanja cen in razlogu zanj. Ob tem se izpostavi, da v
Mestni občini Kranj plačujejo 0,5 €/mesečno več, za to pa jim pripada en brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov letno. Župan predlaga predstavnikom Komunale Kranj, da naredijo izračun ali je podoben sistem
možno uvesti tudi v Občini Preddvor. Po razpravi prisotni ugotavljajo, da je občina prisiljena potrditi priloženi
elaborat.
Župan zato predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
103. SKLEP
1. Občinski svet občine Preddvor potrjuje Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Preddvor (št. 354-0005/14-pr051/16) v predlaganem besedilu.
2.

Občinski svet občine Preddvor potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitve zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov.

3.

Občinski svet občine Preddvor potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

4.

Občinski svet občine Preddvor potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev zbiranja biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odreza.

5.

Občinski svet Občine Preddvor sprejme cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v
občini Preddvor:
 cena storitve: 0,0759 EUR/kg
 cena javne infrastrukture: 0,0057 EUR/kg
 pretvornik iz kilogramov v liter: 0,2683
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6.

Občinski svet Občine Preddvor sprejme cene storitev zbiranja bioloških odpadkov v občini
Preddvor:
 cena storitve: 0,1615 EUR/kg
 pretvornik iz kilogramov v liter: 0,1706

7.

Občinski svet Občine Preddvor sprejme cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov v občini
Preddvor:
 cena storitve: 0,1814 EUR/kg
 pretvornik iz kilogramov v liter: 0,1117

8.

Navedene cene se začnejo uporabljati s 1.2.2016.
Sklep je bil sprejet.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov. 8 članov ZA, 3 PROTI (Pavlič, Brolih, Delavec))

104. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor predlaga, da se pripravi izračune za kosovne izvoze na občana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Glede vprašanja odlaganja skupnih odjemnih mest v Kokri, ki ga je postavil Bergant v predhodnem vprašanju,
se predlaga dodatni sestanek, kjer se bo našla drugačna rešitev.

Ad/6
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje urejanja Nova vas pod EUP PR51– 1.
faza – druga obravnava;
Župan pove, da se pripravljavca ni vabilo, ker je to že enkrat predstavil. Zadeva je usklajena in preverjena pri
zunanjem urbanistu, ki je pravilnost potrdil.
Župan da na glasovanje sklep:
105. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) »Nova
vas EUP PR51 – 1. faza« v drugi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/7
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 – druga obravnava
Markič Simona pri tej točki pove, da je največja sprememba pri tem proračunu glede na prejšnje branje pri
prenosu sredstev iz leta 2015.
Župan prisotnim obrazloži kako se izračuna primerno porabo občine ter predstavi prihodke občine. Nadaljuje s
predstavitvijo projektov v katere se namerava občina vključiti ter načini financiranja teh projektov.
Župan obravnava predhodno poslana vprašanja Mirana Perka in Primoža Berganta:
- V zvezi s povečanjem sredstev za kulturo in šport pove, da so ti zneski rezultat večletnih usklajevanj
na podlagi katerih temeljijo tudi pravilniki. Sprememba sredstev enemu razpisu bi porušilo složnost
in povzročilo še več predlogov za povišanje pri drugih razpisih.
- Bohinec nadaljuje, da se exel ne uporablja kot datoteka za pripravo proračuna. Proračun se vnaša in
popravlja v programu Cadis, kjer je možen izpis dokumenta samo v verzijo pdf.
Pripombe na proračun:
- 01014 - pisarniški in splošni material – predlog za zmanjšanje. V tem znesku je predvidena izdaja
treh Viharnikov ter 1 izvoda Gorenjskega glasa, zato se znižanje ne more odobriti.
- Na pravne storitve – se ne more znižati, ker so v to vključene vse notarske storitve, Zemljiškoknjižne
storitve itd. V letu 2016 se predvideva več prenosov cest, zato bi bilo znižanje nesmiselno.
- Pisarniški material: v tem znesku so vključeni pisarniški material, oglaševanje, zastave itd.. Popravek
je v višini 900,00 eur za obešanje zastav, ki se s tem letom prenaša na javnega delavca.
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Drugi operativni odhodki: udeležbe na seminarjih, članarine pri združenjih, varstvo pri delu, delo
študenta (ki v lanskem letu ni bilo izkoriščeno in če ne bo nujno se tudi v letu 2016 ne bo koristilo).
Predlaga, da znesek ostane enak, saj lahko to deluje destimulativno.
Grad Dvor – preureditev, kjer gre za rezervo ob morebitnih delih na tem objektu. V lanskem letu je
bilo potrebno po vetrolomu zamenjati del strehe in dimnik.
Grad Dvor – študije izvedljivosti: tu so vključena sredstva, ki so vključena v prihodkih – če občina
pridobi razpisna sredstva. Če jih ne bo pridobila, ta ne bo porabljeno. Koordinacija varstva pri delu,
ki je obvezen del izvajanja projekta.
Otroško varstvo: kljub vsemu, da je vrtec nov imajo določene potrebe. Vrtec je predal potrebe, ki jih
je občina precej oklestila.
Osnovna šola – študije za telovadnico. Ta projekt se lahko umakne.
Osnovna šola investicijski transferi: plan osnovne šole je bil že zmanjšan.
Poslovni prostori – rekonstrukcije: občina nujno potrebuje prostor za arhivsko dokumentarno gradivo.
Prostor se že nekaj časa išče. Predlaga se zmanjšanje za 3000,00 eur.
Dom krajanov Bela – pisarniški material – gre tudi za čiščenje in vzdrževanje prostorov ter čistilni
material.
Dom krajanov Bela – novogradnje – gre za priklop na kanalizacijo in nadzor.
Dom krajanov Preddvor – študije: dom nima požarnih izhodov, zato je to nujno za izvesti.
Dom krajanov Preddvor – drugi operativni odhodki – pogodbeno razmerje s hišnikom in čiščenje
prostorov.
Splošna projekta dokumentacija – drugi odhodki: v tej postavki je že razporejena strategija
trajnostnega razvoja, idejna zasnova ureditve otoka Kokre, ostalo pa so nepredvideni projekti pri
izvajanju del.
Zimsko vzdrževanje cest – predlaga se, da ta znesek ostane do zaključka zima.
Ureditev ceste Bela – Bašelj – nekaj sredstev je zadržanih do GGD zaradi neizpolnjenih obveznosti.
Avtobusno postajališče ob šoli – del sredstev za zaključek projekta zaradi usklajenosti z igrišči in
stopnic pri šoli itd.
Planinska koča na Jakobu – legalizacija projekta je postopek, ki ga ne more voditi odvetnik saj gre za
arhitekturna dela.

Prerazporeditev ostanka glede na prvo obravnavo – 16.900,00 eur.
Perko predlaga, da se del sredstev razporedi na izobraževanje svetnikov glede branja proračuna. Predlaga
obnova mosta pri Valjavcu in postavitvi spomenika Matiju Valjavcu.
Avtobusna postaja na Srednji Beli ima že več kot 3 leta razbito steklo, predlaga popravilo.
Župan pove, da za Kračmanov most trenutno še ni sredstev. Zožanje zaradi mostu velja tudi kot ovira, ki
zmanjšuje hitrosti. Predlaga, da se prej zgradi pločnik od Kračmana do Klakočarja, ki je tudi nujen.
Glasovanje – zmanjšanje predlogov za 16.900,00 eur – soglasno
5000,00 eur se prerazporedi na M. Valjavca.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
106. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme znižanje oz. prerazporeditev sredstev glede na prvo obravnavo v
višini 16.900,00 EUR.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
107. SKLEP
Predlaga se prerazporedite ostanka sredstev na naslednji način:
11.900,00 EUR na vzdrževanje cest vasi (razen Kokre in Možjance) in
5.000,00 EUR na spominsko obeležje Matiju Valjavcu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Župan zaključi razpravo in da na glasovanje potrditev proračuna:

108. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejem Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 (odl. 224/2015) v
drugi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov. 10 ZA, 1 PROTI (Bergant))
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Ad/8
Odlok o prazniku Občine Preddvor – prva obravnava
Župan pri tem pove, da je občinski praznik ob neprimernem času, zato se predlaga, da se ta praznik prestavi na
1. junij ko se obeležuje smrt Josipine Turnograjske.
Gradivo je predvideno kot dvofazni postopek, vendar se predlaga, da se sprejme enofazno. Bohinec pove, da
so svetniki o tem že govorili in da je ta odlok pripravljen na predlogu svetnikov. Predlaga se, da se odlok
sprejme po skrajšanem postopku.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
109. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor se strinja, da se postopek sprejme po v eni fazi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
110. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v prvi obravnavi sprejme Odlok o prazniku Občine Preddvor (št. 01501002/01-odl226).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/9
Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Preddvor – skrajšani postopek
Bohinec pove, da je odlok popravljen v delu, kjer se predlaga podelitev priznanj enkrat na mandat s pričetkom
2018.
Doda se še »Priznanje župana Občine Preddvor«, za posebne priložnosti.
Razprave ni, zato župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
111. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine
Preddvor obravnava po skrajšanem postopku
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi odloka o priznanjih Občine Preddvor (št. 0110016/15-odl227).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/10
Novelacija strategije izgradnje kanalizacije
Župan pove, da se je pred leti izdelala strategija za javno kanalizacijo na podlagi lastnih sredstev. Zaradi
pridobitve denarja se je preskočilo Tupaliče I. fazo in izvedla kanalizacija v drugih vaseh. Zato se za leto 2016
in naslednji dve leti predlaga začetek del v Tupaličah. Tupaliče so zahteven projekt zaradi magistralnih
vodovodov. Strategija je izvedena na novo.
Župan odpre razpravo:
Robleka zanima zakaj se ne bi Mače postavilo pred Potoče? Župan pove, da so za Potoče pridobljena vsa
gradbena dovoljenja.
Berganta zanima ali se lahko razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav razporedi na 2 leti? Župan pove,
da je to stvar Občinskega sveta, ki potrjuje pravilnik.
Bergant in Perko predlagata, da se v strategiji predvidi tudi možnost sofinanciranja malih čistilnih naprav na
območju, ki ni predvidena za gradnjo kanalizacije.
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112. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme predlog Novelizacije Strategije izgradnje kanalizacijskega sistema v
občini Preddvor z dopolnitvijo, da se v strategijo vključi tudi možnost sofinanciranja malih čistilnih naprav
na območjih kjer ni predvidena izgradnja kanalizacije.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/11
Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2016
Darja Delavec pove, da se je na Odboru za šolstvo, šport in kulturo obravnaval Letni program športa. Za leto
2016 se je predlagal nov podprogram in sicer – na program Pohodništvo in planinstvo se je dodal podprogram
- Planinski tabor za šoloobvezne.
Roblek pove, da je napaka v Letnem programu kjer je v tabeli še datum 2015.
Drekonja pove, da Planinsko društvo Preddvor in Osnovna šola M. Valjavca že nekaj let sodeluje. Planinci si
želijo, da bi se za otroke dokupilo nekaj ustrezne opreme, saj otroci zelo uživajo na teh delavnicah, oprema pa
je zelo draga.
113. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2016 v predlagani
obliki (410-0001/15-p01/12).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/12
Delo odborov
Ko Tupaliče
Brolih na kratko obrazloži problematiko. Opozori, da je en izmed izvajalcev močno poškodoval cesto za
katero želi, da se jo popravi.
114. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor zahteva, da izvajalec del INKA ING povrne cesto Breg – Tupaliče v prvotno
stanje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
KO Bašlej
Roblek na kratko obrazloži obravnavane teme.
KO Potoče
Gregorc na kratko obrazloži obravnavane teme.
KO Bela
Perko na kratko obrazloži obravnavno problematiko in prosi, da se podajo odgovori na podana vprašanja.

Ad/13
Perko je v predhodnem vprašanju prosil, za študijo prometa. Župan pove, da se študija lahko kadarkoli dvigne
pri Občinski upravi. To je bilo povedano ob predstavitvi zapisnika Odbora za javno varnost. Študijo izdaja
Klavdija Zima.
Perko je postavil tudi vprašanje glede odgovorov občanov, ki so bili navedeni na zapisniku KO Bela.
Bergant je v predhodnem vprašanju postavil vprašanje glede obiska strokovnjaka nevarnih območij v Kokri?
Drekonja pove, da se je pogledal plaz v Kokri. Bergant pove, da ne gre za ta odcep ampak za območje do in od
Kurje vasi – ocena brežine. Župan predlaga, da v tej zadevi deluje Civilna zaščita.
Bergant pove, da je bil zapisnik sestanka glede letnega vzdrževanja poslan Klavdiji Zima, ki pa ni potrdila
začetka del.
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Brolih pove, da občani sprašujejo glede preklopa kanalizacije. Komunala Kranj je tista, ki vodi te postopke.
Trenutno po uradni dolžnosti razpošilja soglasja, kjer je sklica možnosti priklopa in navodila za nadaljnje
postopke.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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