MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 17.5.2017
Številka: 19-os

Z A P I S N I K
19. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 17. maj 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

Frančiška Rozman, Mirjam Pavlič, Janez Brolih, Metod Jagodic, Primož Bergant,
Darja Delavec, Miran Perko, Aleš Drekonja,

Opravičeno odsotni:

Ciril Zorman, Primož Gregorc, Rok Roblek

Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar, Danica Zavrl Žlebir, Petra Lombar Premru, Žižek Sodnik
Mojca, Ivka Sodnik
Občinski svetniki Občine Jezersko

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 18. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 19. (redne) seje;
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in
Občine Jezersko« - druga obravnava;
5. Predstavitev kandidatov prosto delovno mesto ravnatelj/ravnateljica Javnega zavoda Osnovne šole
Matije Valjavca Preddvor
1.
2.
3.
4.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 8 svetnikov/svetnic),
pozdravi župana Občine Jezersko in svetnike in svetnico Občinskega sveta Občine Jezersko ter goste in prične
s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 18. (redne) seje ter realizacije sklepov
Ni pripomb na zapisnik.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
178. SKLEP
Potrdi se zapisnik 18. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 19. (redne) seje.
Svetniki se strinjajo z dnevnim redom in potrjujejo poročevalce.
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Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

179. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 19. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov.)

Ad/4
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava Občine Preddvor in Občine
Jezersko« - druga obravnava
Župana Občine Preddvor in Jezersko na kratko obrazložita postopke, ki so v zvezi s tem postopkom potekali
do sedaj in povabita ga. Edito Dobaj, ki je pripravila predloženi Odlok, da na kratko predstavi sam postopek,
namero in cilj združitve uprav.
Edita Dobaj na kratko obrazloži idejo o izvedbi skupne uprave. Prevzetim zaposlenim se ne poslabšujejo
delovni pogoji in se jim ne tratijo pravice. Izkazuje se prihranek kot rezultat skupne uprave.
Po kratki predstavitvi se odpre razprava:
Perko Miran:
Kakšno finančno breme je nova skupna uprava za občino?
Dobajeva pove, da novih zaposlitev ne bo. Sofinanciranje države pa je v višini 50%. Reorganizacija se uredi
znotraj zaposlenih.
Primož Bergant:
Ali je sodelovanje omejeno le na finančno področje? Dobajeva, da zaenkrat le na tem področju, kar še vedno
dovoljuje veljavna zakonodaja.
Župan Miran Zadnikar pove, da se bodo hkrati prenesle tudi vse naloge v zvezi z Javnim zavodom OŠ M.
Valjavca Preddvor.
Janez Brolih:
Kako bodo potekala dela in naloge? Bo možno nadomeščanje med sodelavkami?
Bohinec pove, da je bil s tem namenom poenoten tudi program – Cadis.
Boris Meško:
Ali je bil narejen izračun prihranka v obdobju npr. 5 let?
Okvirni izračuni izkazujejo določen prihranek. Točen znesek ni mogoče navesti.
Župan Jurij Rebolj pove, da imajo sedaj svetovalno službo, ki jih mesečno stane precej, tako da je prihranek
pri njih večje. Če se upošteva še sofinanciranje države pa je prihranek kar precejšen.
Župan Miran Zadnikar pove, da je ena zaposlena, ki bo šla v to službo, vodenje pa bi v 70% prevzel tudi
direktor Občinske uprave. V kolikor bi se zakon spremenil in bi se pomoč ukinila, je ugotovljeno, da je v
enakem stroškovnem okviru.
Marija Murovec:
Kakšen bo delovni čas oz. delovna obremenitev bo na delavca, ki bosta prevzela to delovno mesto?
Župan Jurij Reblj pove, da manjše povečanje je predvideno in zaenkrat v zmožnostih. V kolikor bi bila
obremenitev prevelika, pa bi se izvedla reorganizacija ali nova zaposlitev.
Iztok Tonejec:
Ali je pričakovani prihranek edini na račun participacije države ali bo enak, če tega sofinanciranja ne bo.
Župan Jurij Rebolj pove, da na Občini Jezerskem sigurno bo prihranek.
Peter Sušnik:
Pohvali delo računovodskega servisa, ki je delal do sedaj. Poda pomisleke nad obremenitvijo zaposlenih v
skupnih Občinskih uprav. Predlaga združevanje na področju investicij, gradnje cest, javnih naročil, saj so
postopki zelo zakomplicirani za manjše vrednosti.
Župan Jurij Rebolj pove, da bo neka svetovalna pogodba o svetovanju vseeno izpostavljena, da se zaposlena
izobrazi ter da je prehod čim lažje.
Andrej Karničar:
Pove, da bi bilo bistveno lažje odločati, če bi bil finančni plan predložen. Zanima ga tudi, kako bo konkretno
izgledalo glede zaposlenih, kje bodo pisarne itd.
Bohinec Marko pove, da lokacije ostanejo enake, delovni čas ostane enak.
Andrej Karničar:
Po kakšni metodologiji je bila določena delitev 30:70 na občini. (30 – Jezersko, 70 – Preddvor).
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Po razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
180. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna
občinska uprava Občine Preddvor in Občine Jezersko« v drugi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)
Občina Jezersko – 1 proti

Ad/5
Predstavitev kandidatov prosto delovno mesto ravnatelj/ravnateljica Javnega zavoda Osnovne šole Matije
Valjavca Preddvor
Župan pove, da se na skupno sejo povabi vse tri kandidate za ravnatelja Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor na kratko predstavitev. Točko in predstavitev bo vodila predstavnica občine v Svetu zavoda ga.
Mojca Sodnik Žižek.
Mojca Sodnik Žižek obrazloži, da bo nastop kandidatov posamično po 5 min, nato svetnice in svetniki
postavljajo vprašanja. Na kratko predstavi prvega kandidata.
Prvi kandidat Tadej Bračko obrazloži vizijo vodenja zavoda. Prisotni se pozanimajo o dosedanjih izkušnjah.
Drugi kandidat Matija Horvat se predstavi in obrazloži svojo vizijo vodenja.
Tretji kandidat Bogdan Sušnik predstavi svoje izkušnje in vizije vodenja zavoda.
Med razpravo svetniki povedo svoje mnenje o vseh treh kandidatih.

180. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor podpre tretjega kandidata Bogdana Sušnika.
Mnenje je sprejeto soglasno soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o podpori Bogdana Sušnika kot najprimernejšega
kandidata za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)

Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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