MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 14. junij 2017
Številka: 20-os

Z A P I S N I K
20. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 14. junij 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:

Frančiška Rozman, Mirjam Pavlič, Metod Jagodic, Primož Bergant,
Delavec, Miran Perko, Aleš Drekonja, Ciril Zorman, Rok Roblek
Janez Brolih, Primož Gregorc, Rok Roblek

Darja

Opravičeno odsotni:

Ostali prisotni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Župan Miran Zadnikar, Marko Bohinec, Katja Pernuš, Simona Markič, Danica
Zavrl Žlebir, Marija Pivk Oman, direktor - Komunala Kranj, Mile Špehar NO

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 17. (redne) seje ter realizacija sklepov;
določitev dnevnega reda 18. (redne) seje;
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 – skrajšani
postopek;
Odlok o občinskih taksah v Občini Preddvor – druga obravnava;
Predlog cen storitev na področju ravnanja z odpadki v Občini Preddvor;
Predlog cen storitev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor;
delo odborov;
razno.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 6
svetnikov/svetnic) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 19. (redne) seje ter realizacije sklepov
Ni pripomb na zapisnik.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
182. SKLEP
Potrdi se zapisnik 19. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 6 članov.)
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Ad/3
Določitev dnevnega reda 20. (redne) seje.
Župan pove, da sta bili dve točki umaknjeni iz dnevnega reda, nato pa danes uvrščene nazaj na
dnevni red. Obrazloži razloge za umik teme in ponovno uvrstitev.
Nato nadaljuje z obrazložitvijo točke potrditve direktorice Zavoda za turizem Preddvor, katere
gradivo je bilo predloženo naknadno.
Prisotne prosi, da potrdijo dodatno točno med dnevni red. Točka se uvrsti na dnevni red soglasno.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
183. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 6 članov.)

Ad/4
Predlog cen storitev na področju ravnanja z odpadki v Občini Preddvor
Predlog cen storitev na področju oskrbe s pitno vodo v Občini Preddvor
Direktor Komunale Kranj obrazloži, da se cena ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo že nekaj
let ni spreminjala, sedaj pa se pri cenovni politi upošteva nova področja in investicije v ta področja –
infrastrukturo. Cena se prav tako poenoti po vseh občinah. Cena zaradi novih investicij se zaradi
sprejetega dogovora dviguje po vseh vključenih občinah enako, ne glede na to ali se je tam
investicija izvedla ali ne.
Zaradi zagotovitve pozitivnega izida na omrežninah se cena na uporabnika poveča za 2,00 €,
medtem se cena storitve zniža za 0.02 €.
Odvoz smeti na 3 tedne je prinesel znižanje cene storitve za 0.34 € na gospodinjstvo (okvirno pri 4
članih gospodinjstva).
Ker so cene po vseh občinah enake se zagotovi tudi enake storitve zato imajo vsi občani možnost, da
2 krat letno izkoristijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov izpred doma. Odvoz kosovnih
odpadkov se naroči preko spletne strani Komunale Kranj ali preko telefona (za tiste, ki ne
uporabljajo računalnikov).
Župan po izčrpni obrazložitvi direktorja Komunale Kranj odpre razpravo:
Ali bodo investicije v drugih občinah dražile cene tudi na našem območju/občini? O: če se sistem
širi in se zato proda večjo količino je cena enaka oz. se ne spreminja (razen če bi bilo porabnikov
manj oz. se poraba vode ne bi povečala). V primeru obnove pa se cena ne bi smela spreminjati.
Podražitve so zaradi novih investicij v več občinah in pomanjkanja evropskih nepovratnih sredstev.
Po razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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184. SKLEP

Občinski svet Občine Preddvor potrdi elaborat o oblikovanju cen storitve oskrba s
pitno vodo v Mestni občini Kranj ter občinah Medvode, Cerklje, Šenčur, Naklo,
Preddvor in Jezersko.
2.

Potrdijo se cene storitve oskrba s pitno vodo:
EM
CENA v EUR brez DDV
3
vodarina
m
0,44
omrežnina voda
mesec/DN 20
5,36

Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti cen s poračunom, to je od 1.6.2018.
3.
Za obdobje enega leta (od 1.6.2017 do 31.5.2018) se uporabljajo cene oskrbe s pitno
vodo s poračunom:
s poračunom
vodarina
omrežnina voda

EM

CENA v EUR brez DDV

3

m
0,42
mesec/DN 20
6,38
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)

185. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih
javnih služb v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko:
 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov razen biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
 zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
 obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. Potrdijo se cene storitev ravnanja z odpadki:
EM
zbiranje kom. odpadkov - storitev
kg
zbiranje kom. odpadkov – javna infr. kg
obdelava kom. odpadkov - storitev kg
obdelava kom. odpadkov - javna inf. kg
odlaganje kom. odpadkov - storitev kg
odlaganje kom. odpadkov - javna infr.kg
zbiranje bioloških odpadkov
kg

CENA v EUR brez DDV
1,005
0,0085
0,0634
0,0438
0,1883
0,0734
0,1568

Cene storitev veljajo po preteku veljavnosti cen s poračunom, to je od 1.6.2018.
3. Za obdobje enega leta (od 1.6.2017 do 31.5.2018) se uporabljajo cene storitev ravnanja z
odpadki s poračunom:
S PORAČUNOM
EM CENA v EUR brez DDV
zbiranje kom. odpadkov - storitev
kg
0,0956
zbiranje kom. odpadkov – javna infr. kg
0,0055
obdelava kom. odpadkov - storitev kg
0,0362
obdelava kom. odpadkov - javna inf. kg
0,0438
odlaganje kom. odpadkov - storitev kg
0,1883
odlaganje kom. odpadkov - javna infr.kg
0,0734
zbiranje bioloških odpadkov
kg
0,1660
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Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)

Ad/5
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2017
Simona Markič pove, da je glavni razlog rebalansa uvedba skupne Občinske uprave ter tudi projekt
energetske sanacije Doma krajanov Preddvor. Pri energetski sanaciji Doma krajanov Preddvor se je
financiranje pomaknilo na jesen, proračun pa se je zaradi prijave na razpis, moral uskladiti.
Vzpostavil se je nov proračunski porabnik in sicer nova skupna Občinska uprava. 30% stroškov
skupne uprave krije Občina Jezersko, del pa krije država, kar pa se bo upoštevalo šele v naslednjem
proračunskem obdobju. Samega proračuna se sicer zaradi skupne uprave ne povečuje, izvedla se je
le prerazporeditev stroškov. Zaradi določitve materialnih stroškov se je prerazporedilo kar nekaj
stroškov.
Bohinec obrazloži še posamične spremembe po postavkah.
Župan odpre razpravo:
Pregleda se izračune materialnih stroškov. Svetniki nimajo drugih pripomb.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
186. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Preddvor za leto 2017 (odl237/17) po skrajšanem postopku.
Mnenje je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)
187. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu
Občine Preddvor za leto 2017 (odl237/17) v predlaganem besedilu s prilogami.
Mnenje je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 8 članov)

Ad/6
Odlok o občinskih taksah v Občini Preddvor
Marko Bohinec pove, da so odlok pregledali tudi Skupna služba – Medobčinski inšpektorat, ki nima
pripomb na sam odlok.
Podlaga za zaračunavanje parkirnih prostorov ne bo v veljavi, dokler ne bo dokončan OPPN središče
Preddvora, ko se bodo javna parkirna mesta evidentirala.
Kako je s površinah, ki jih ima občina v najemu? Vse je odvisno od najemne pogodbe.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
188. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Preddvor, številka 007-0001/2017-odl234.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov)
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Ad/7
Delo odborov
1. sestanek KO Kokra
Primož Bergant na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
8. sestanek KO Bašelj
Rok Roblek prisotne seznani z obravnavano tematiko.
5. sestanek KO Preddvor
Mirjam Pavlič na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
15. sestanek Odbora za premoženjsko pravne zadeve
Prisotni se seznanijo z obravnavano tematiko.
6. sestanek Odbora za infrastrukturo
Ciril Zorman na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
Primož Bergant predlaga še cca. 5 m pločnika do avtobusne postaje v Kokri.
189. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom:
- 5. sestanka KO Kokra;
- 8. sestanek KO Bašelj;
- 5. sestanek KO Preddvor;
- 15. sestanek Odbora za premoženjsko pravne zadeve;
6. sestanek Odbora za infrastrukturo
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov)

Ad/8
Javno dobro
Katja Pernuš prisotnim obrazloži, da je zaradi gradnje infrastrukture na območju OPPN Bašlja
potrebno spremeniti status parceli 41/1 k.o. 2084 Bela. S tem, ko se parceli spremeni status v
grajeno javno dobro, se parcelo tudi dodatno zaščiti.
Parc. št. 1691/7 k.o. 2084 Bela pa se skladno s zapisnikom Odbora za premoženjsko pravne zadeve
spremeni status iz javnega dobra, saj je predmet prometa z nepremičninami.
Predlaga se sprejetje naslednjega sklepa:
190. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o spremembi statusa lastništva v grajeno javno
dobro za parc. št. 41/1 k.o. 2084 Bela.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov)
191. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1691/7 k.o. 2084
Bela iz javnega dobra.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov)
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Ad/9
Soglasje k direktorici Zavoda za turizem Preddvor
Župan obrazloži zakaj je bilo gradivo svetnikom posredovano pozno. Obrazloži tudi obveznosti
Občinskega sveta, ki mora potrditi oz. podati soglasje k izbranemu kandidatu.
Nadaljuje Rok Roblek, ki obrazloži potek postopka od objave delovnega mesta do izbora kandidata.
Prisotnim predstavi kandidate oz. utrinke iz razgovorov.
Župan odpre razpravo:
Ali je bila kandidatki predstavljena situacija turizma v Preddvoru? Roblek obrazloži kaj je bilo
kandidatki predstavljeno torej od finančnih virov, projektov, itd.
192. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor poda soglasje k izbrani kandidatki direktorice Zavoda za
turizem Preddvor in sicer Ernesti Koprivc, Valjavčeva ulica 4, 4000 Kranj, EMŠO:
0409964505174.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov)

Ad/10
Razno
Župan prisotnim obrazloži potek pogajanj prenosa nepremičnine in premičnin Koče na Sv. Jakobu
med Občino Preddvor in Planinskim društvom Iskra.
Športni park Voke – zemljišče za most se je zagotovilo, je pa nastala nepredvidena situacija glede
vode in zahtev ARSO, kjer še vedno potekajo pogovori in se iščejo ustrezne rešitve.
Perko prosi, da se na Belo postavi merilec hitrosti.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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