MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 05. oktober 2016
Številka: 14-os

Z A P I S N I K
14. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 05. oktober 2016 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Župan Miran Zadnikar
Podžupan Janez Brolih, direktor občinske uprave Marko Bohinec, , Katja Pernuš (OU),
Anita Mežek – Komunala Kranj, mag. Tea Dolinar, Slavka Zupan, Tomaž Štefe –
K&Z

Predlagani dnevni red:
1. ugotovitev sklepčnosti;
2. pregled in potrditev zapisnika 13. (redne) seje ter realizacije sklepov;
3. določitev dnevnega reda 14. (redne) seje;
4. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.;
5. Soglasje k prošnji osnovne šole Matija Valjavca;
6. Strategija razvoja turizma;
7. Sklep prenos parcele v javno dobro;
8. Sklep o prenosu sredstev v brezplačno uporabo;
9. Kadrovske zadeve;
10. delo odborov.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Podžupan pove, da je bil imenovan kot Podžupan občine in prevzema skrb za komunalno opremljenost do
konca mandata, trenutno pa nadomešča župana, ki je odsoten.
Podžupan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno, pozdravi goste in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 13. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Pripomb ni.
Zapisnik je dan na glasovanje:
130. SKLEP
Potrdi se zapisnik 13. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov. )

Ad/3
Določitev dnevnega reda 14. (redne) seje.
Z dnevnim redom se prisotni strinjajo.
Opažena je napaka pri navedbi točke 6, pravilno je - Strategija trajnostnega razvoja občine.
Podžupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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131. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 14. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s spremembami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/4
Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Anita Mežek iz Komunale Kranj na kratko prestavi spremembe, ki so zajete v Odloku o ustanovitvi in
organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Novost je ponovna uvedba Nadzornega
odbora, za katerega je obrazložena sestava le tega in njihove naloge.
Pove, da so odlok v predlagani obliki do sedaj že potrdile vse občine, razen občine Naklo in Preddvor.
Odpre se razprava, po zaključeni razpravi pa Podžupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

132. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj,
javno podjetje, d.o.o. – v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/5
Soglasje k prošnji osnovne šole Matija Valjavca
Ravnateljica pove, da se sistemizacija delovnih mest sprejema vsako leto. Glede na sistemizacijo ni
sprememb, razen polovico delovnega mesta za pomočnico vzgojiteljice, ki prevzema varstvo v popoldanskih
urah.
Ravnateljica se po sprejetju sklepa zahvali za vse projekte, ki so potekali okoli šole in so izboljšali varnost ter
standard šole. Obvesti, da bo občino prihodnji teden obiskala skupina turistov v povezavi s šolo, ki si bo
ogledala znamenitosti občine.
Ob koncu pove še, da je kuhinja za trenutno število otrok premajhna.
Podžupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
133. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje sistemizacijo delovnih mest v enotah vrtca Storžek v Preddvoru
in Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2016/2017.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/6
Strategija trajnostnega razvoja Občine Preddvor s poudarkom na turizmu
Slavka Zupan na kratko pove, kako je potekala izdelava dokumenta o izdelavi strukture strategije občine.
Tekom postopka se je izvedla tudi anketa in zbrani podatki so upoštevani v dokumentu, ki je dan v
predstavitev svetnikom.
Prestavi se prioritetna področja, ki so jih glede na rezultate ankete, določili občani. Predlaga, da se v smeri
uresničitve teh projektov poišče tudi investitorje, saj so sami projekti ovrednoteni toliko, da presegajo lastna
sredstva občine.
Tomaž Štefe bolj podrobno obrazloži strategijo na področju turizma. Prestavi tudi oceno stroškov, koliko bi
bilo potrebnih finančnih sredstev za ustanovitev Zavoda za turizem.
Podžupan odpre razpravo.
Primož Bergant ima nekaj predlogov in vprašanj glede turizma, urejenosti spletne strani, odzivnosti lastnika
jezera itd. in poda nekaj predlogov za izboljšanje situacije.
Tudi ostali svetniki podajo nekaj dobrih predlogov glede razvoja.
Predlaga se, da se na vsako sejo doda dodatno točko kakšni projekti tečejo na podlagi Strategije.
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Podžupan da na glasovanje sklep:
134. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Strategijo trajnostnega razvoja Občine Preddvor s poudarkom na
turizmu 2016-2026.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/7
Sklep prenos parcele v javno dobro
Katja Pernuš pove, da se podaja v javno dobro parcela (pločnik) iz Brega, ki je v poskusnem postopku
združitve z glavno parcelo – cesto. Poleg tega se ta parcela prenaša v javno dobro kot se prenaša vsaka
pridobljena parcela v občinski lasti. Zaradi davka in zaščite parcele same.
Podžupan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
135. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejema Sklep o spremembi statusa lastništva v grajeno javno dobro (št.
478-0022/13-s028/16).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/8
Sklep o prenosu sredstev v brezplačno uporabo
Javni zavod za turizem Preddvor in Planinsko društvo Preddvor imata v že sedaj v brezplačni uporabi osnovna
sredstva sicer v lasti občine. Po revizijskemu pregledu pogodb o prenosu sredstev v brezplačno uporabo je bilo
ugotovljeno, da je prenos sredstev v brezplačno upravljanje izveden napačno. Po navodilih Skupne revizijske
službe, Župan občine Preddvor sedaj izdaja Sklep o prenosu sredstev v upravljanje, ki ga mora potrditi tudi
občinski svet občine Preddvor. Po potrditvi in veljavi tega sklepa, bo torej saniran napačni postopek
brezplačnega prenosa osnovnih sredstev v upravljanje Javnemu zavodu za turizem Preddvor.
Sam postopek nima novih finančnih bremen za občino

136. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep o prenosu sredstev v brezplačno uporabo (št.3521-0004/12s029/16).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

137. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep o prenosu sredstev v brezplačno uporabo (št.3521-0004/12s030/16).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/9
Kadrovske zadeve
Dom starejših občanov Preddvor je izvedel razpis za direktorja DSO, na katerega se je javila le dosedanja
direktorica Andreja Valant. Svetniki, glede na mnenje člana občine v Svetu zavoda, potrjujejo izbrano
direktorico in
predlagajo, da se da večji poudarek na zadovoljstvu zaposlenih in razbremenitvi
preobremenjenosti. Novi predstavnici občine Marjanci Podpeskar se predlaga, da na to temo na naslednjem
Svetu zavoda DSO odpre razpravo.
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138. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor podaja pozitivno mnenje k izboru direktorice Doma starejših občanov
Preddvor, Andreje Valant, univ. dipl. soc. del., Predoslje 75, Kranj.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/10
Svet za preventivo v cestnem prometu
Aleš Drekonja na kratko pove, katera dela so se izvedla še pred šolo.
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Brolih obrazloži tematiko sestanka odbora.
Preveri se ali je možno zmanjšanje priobalnega pasu – če gre za infrastrukturo.
Prodaja parcele pri Valičeve vile
139. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje sklep Odbora za premoženjsko pravne zadeve, da se parcela št.
392/88 k.o. Breg ob Kokri proda.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Glede urejanja okolice ceste v Novi vasi se je delno že uredilo, delno pa se bo prijavilo inšpekciji.
KO Preddvor
Pavličeva obrazloži tematiko sestanka KO Preddvor in izpostavi problematične tematike. Za določene večje
problematike se določi terminski plan za leto 2017.

Ad/11
Razno
Pod razno se svetnikom prestavi predlog Komunale Kranj koliko bi se povečala cena storitev, če bi se 1x letno
izvedel kosovni odvoz. Svetniki niso zainteresirani za povišanje cene na račun kosovnega odvoza enkrat letno.
Perkota zanima zakaj je takšno povišanje cen? Prosi, če se dobi odgovor Komunale Kranj o povišanju cen.
Na prejšnji seji je bilo določeno, da se pregledi priklopov na Belah ne plačajo. Svetniki pozivajo, da se že
plačani pregledi vrnejo občanom.
Roblek prosi, da se uredijo brežine v Bašlju.
Izpostavi problem Majde Roblek. Marko Bohinec pove, da je bila že nekajkrat pozvana inšpekcija, vendar
rezultatov od ogledov inšpekcij, ni.
Primoža Berganta zanima kako je z določanjem sredstev za urejanje trga v Kokri.
Predlaga tudi, da se svetnike obvesti, kdaj je Občinska uprava na dopustu.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Janez Brolih
podžupan
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