MANDAT 2014 - 2018
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 07. december 2016
Številka: 15-os

Z A P I S N I K
15. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 07. december 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, direktor občinske uprave Marko Bohinec, Katja Pernuš (OU),
Marko Kocjančič direktor in Katarina Žgajnar - Komunala Kranj, Slavka Remic Medobčinski inšpektorat Kranj, Mile Špehar – Nadzorni odbor

Predlagani dnevni red:
ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 14. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 15. (redne) seje;
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Kranj« - skrajšani postopek;
5. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 – prva obravnava;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor – prva
obravnava;
7. Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih
površin v Občini Preddvor;
8. Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih
površin v Občini Preddvor;
9. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 797/73 k.o. 2082 Tupaliče;
10. delo odborov;
11. vprašanja in odgovori.
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 14. (redne) seje ter realizacija sklepov.
Svetnike zanima kako je s priporočilom svetnikov iz prejšnje seje, da se na vsako sejo uvrsti točka o
potekih del na področju Strategije trajnostnega razvoja Občine Preddvor s poudarkom na turizmu.
Župan pove, da aktivnosti na tem področju od prejšnje seje ni bilo, zato bi bilo to točko nesmiselno
uvrstiti. Uvrščena bo, ko bodo pričele potekati dejavnosti na tem področju.
Svetnike zanima tudi kako je s stroškom pregleda, ki ga je zaračunala Komunala Kranj ob priklopu na
kanalizacijo. Na prejšnji seji je bil namreč sprejet sklep, da se teh stroškov ne sme zaračunati. Prav tako
ta strošek v skladu s dogovorom Komunale Kranj, ne sme biti občinsko breme.
Drugih pripomb na zapisnik ni, zato je dan na glasovanje:
140. SKLEP
Potrdi se zapisnik 14. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov. )
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Ad/3
Določitev dnevnega reda 15. (redne) seje.
Predlaga se, da se točka Komunale Kranj d.d. se uvrsti pred proračun, saj bodo točko predstavljali gostje.
Svetniki spremembo vrstnega reda potrdijo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

141. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat Kranj« - skrajšani postopek
Slavka Remic pove, da se je Občina Naklo v letu 2016 odločila, da izstopa iz skupne službe Medobčinskega
inšpektorata zato so se razmerja med ostalimi občinami spremenila. Delež se zato enakomerno porazdeli med
ostale občine. Vse občine so to sprejele, razen Občine Tržič, ki te spremembe ni sprejela. Število ur inšpekcije
in kontrol v Preddvoru se ne spremeni, saj se prenaša tako majhen delež.
Svetnike zanimajo finančne posledice tega odloka. Ugotovi se, da je razlika glede na leto 2016 – 50€.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
142. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj« po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
143. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/5
Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v
Občini Preddvor
Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin
v Občini Preddvor
Direktor Komunale Kranj Marko Kocjančič obrazloži, da podražitve izhajajo zaradi novih investicij, ki so se
izvedle na območju Občine Preddvor. Vlaganja so bila izredno velika glede na razpršenost prebivalstva. V
MO Kranj je strošek nižji, ker se vrednost vlaganja v infrastrukture porazdeli na več porabnikov, kar znižuje
ceno. Predlaga, da Občina Preddvor subvencionira del teh stroškov, ki odpadejo na občane. Cena storitev je
primerljiva z istimi storitvami na območju Slovenije.
Katarina Žgajnar pove, da je podlaga za izračun uredba (MEDO) iz strani države in na podlagi te uredbe so se
enkrat že povečevale cene. Omrežnina je amortizacija infrastrukture. Celotna vrednost investicije se všteje kot
osnova in od tega se obračunava investicija. Podražitev je 3kratna na kar je vplival dodatni prevzem
infrastrukture s strani Komunale Kranj.
Amortizacija za čistilno napravo je ocenjena na 50% vrednost, ker trenutno ne deluje v polni obremenitvi. Tu
je podražitev 25%.
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Storitev odpadne vode se podraži le malenkost, zaradi ugotovitve oz. izmere dejanske porabe, ki se je izvajala
v letu 2015.
Okoljska dajatev je predpisana s strani države in se ne spreminja.
Končni strošek se iz 37€ poveča za 8,3% v kolikor bo občina delno subvencionirala omrežnino.
Kocjančič doda, da če bi v letu 2014 bile pravilno izračunane vrednosti, potem bi bila že takrat višja cena. Leta
2014 se je predvidevalo več priklopov, sedaj pa je cena glede na dejansko stanje in število obstoječih
priklopov. V kolikor bi bilo priklopov na kanalizacijsko omrežje več, bi se cena znižala.
Župan pri tem pove, da se z zakonodajo predvideva amortizacija in vračanje stroškov izvedbe v proračun.
Župan predlaga, da se v proračun drugo branje doda cca. 53.000€, ki je primanjkljaj v lanskem letu. Če občina
tega dela ne subvencionira bo cena še storitev še višja.
Kocjančič pove, da v kolikor se bo kanalizacija še gradila, bo strošek še višji, če ne bo več priklopljenih
uporabnikov. Svetnike zanima kako se izračunava amortizacija- Komunala Kranj pove, da je amortizacija
določena z Uredbo MEDO. Občinska uprava je več kot pol leta poskušala znižati ceno, vendar je bilo
ugotovljeno, da se zaradi investicije, kjer je bil odbit DDV, ne more več znižati cene.
Svetniki izpostavljajo, da se je v zadnjih letih cena dvignila za več kot 100%. Trenutno povišanje cene spret
predvideva precejšno povišanje cen, kar je težko obrazložiti občanom.
Kocjančič pove, da v kolikor bi bili vsi priklopljeni na omrežje, bi bila storitev cenejša.
Svetnika zanima kaj bo v primeru, da se danes te spremembe ne potrdi. Kocjančič pove, da bo cena še
naraščala.
Pri porabi 16 m3 (kolikor je povprečna poraba za 4 člansko družino) bo povečanje cene 8,7%. Svetnike zanima
kako se je prišlo do te nove cene.
V Viharnik se mora podati obrazložitev podražitve.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
144. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev čiščenja komunalne
odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v občini Preddvor.
Sklep je sprejet. (4 proti)
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
145. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev odvajanja komunalne
odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v občini Preddvor.
Sklep je sprejet. (4 proti)
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
146. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske
vode z javnih površin:
- Storitev čiščenja 0,5856 EUR/m3
- Omrežnina čiščenje za priključek DN 20 mesečno: 8,48 EUR
Cene ne vključujejo DDV in veljajo od 1. 1. 2017.
Sklep je sprejet. (4 proti)
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
147. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske
vode z javnih površin:
- Storitev odvajanja 0,1654 EUR/m3
- Omrežnina odvajanje za priključek DN 20 mesečno: 13,88 EUR
Cene ne vključujejo DDV in veljajo od 1. 1. 2017.
Sklep je sprejet. (4 proti)
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)
Svetniki predlagajo večjo subvencijo cen.
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Ad/6
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 – prva obravnava;
Župan pove, da kakšnih večjih projektov ni na vidiku. Nekaj projektov je predlaganih z minimalnimi stroški.
Ko se je proračun predlagal, se še ni vedelo stanje teh projektov. V prejšnjem tednu se je s strani ministrstev
predstavila problematika o podelitvi teh sredstev.
Za dobrih 430.000€ prihodkov je vezanih na pričakovanje evropskih sredstev, ki pa verjetno ne bodo
izvedljivi. Nadaljuje, da sredstev je malo, ogromen del stroškov odpade na otroško varstvo in otroške prevoze.
Župan našteje projekte, ki so predvideni.
Svetniki sprejmejo naslednji sklep:
Občinski svet Občine Preddvor sprejme, da se na ZOS in SOS naslovi predlog, da se pri sprejemanju
proračuna se upošteva tudi predkupno pravico na kmetijskih zemljiščih.
V kratki obravnavi so izpostavljeni naslednji predlogi:
- ogledala Možjanca
- pločnik Sr. Bela
- odsevne table Sp. Bela
- vodovod Mače
- obrazložitev postavke investicijsko in tekoče vzdrževanje
- male čistine naprave razpis – zajetje več let
- pločnik Podjebelca – 5m
- avtobusna postaja Arnež – poškodovana zaradi prometne nesreče – predlaga se postavitev table
- kanalizacija Tupaliče – jašek – se preveri (magistralni vodovod).
________________________________________________________________________________________
PREDLOGI:
- Tupaliče podvoz
- pločnik Srednja Bela: Kračman – Stle (Perko predlaga, da se njemu sporoči kdo so problematični
lastniki na Srednji Beli in bo šel on do lastnikov)
- združenju ZOS in SOS se pošlje, da bi pri odkupu zemljišč imela prednost občina (pred Skladom)
- Šolska ulica (predlog za prednostni projekt – Darja Delavec)
- Šolska ulica – luknja pri meteorni kanalizaciji – sanacija
- Bašelj cesta (frezanje ceste in novo asfaltiranje)
- cesta Bašelj – Mače preozka, neprimerna
- Zavod za turizem – prihodki povišali na 92000€ s čimer se bo omogočila ena dodatna zaposlitev
- vodovod Mače
- vodovod Možjanca - prevezava
- ogledala Možjanca
- table Spodnja Bela
- obrazložitev postavke investicijsko in tekoče vzdrževanje
- javna razsvetljava – predlog, da so v tej postavki vse javne razsvetljave
- male čistilne naprave v Kokri
- postaja pri Arnežu – poškodovana zaradi prometne nesreče – nujno planirati opozorilno tablo
- kanalizacija Tupaliče – magistralni vodovod – jašek – ali je bilo planirano?
________________________________________________________________________________________

Po kratki obravnavi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
148. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2017 (odl. 230/2016) v
prvi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor – prva
obravnava
4

Marko Bohinec pove, da gre za prvo obravnavo, tako da je mogoča še sprememba. Svetnikom se pokaže in
predstavi vse spremembe kategorizacij javnih cest.
Predlog:
- ali je možno izvzeti celotno dostopno pot do Preširna v Kokri?
- ali je nujno dovozno pot na Bregu – je možno izvzeti (Govekar)?
- preveriti lastništva in kategorizacije cest.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
149. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Preddvor v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/8
Ukinitev javnega dobra in sprememba v grajeno javno dobro
Katja Pernuš pove, da zaradi postopkov prepisa zemljišč ukinja javno dobro na cesti Srednja Bela – Preddvor.
Javno dobro se ukinja tudi za že sklenjen in potrjen pravni posel prodaje zemljišča na Možjanci.
V javno dobro pa se predlaga prenos dveh parcel grajskega parka. Parcele se s tem zaščiti.
150. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep izvzemu zemljišča iz grajenega javnega dobra (št. 4780007/16-s031/16).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

151. SKLEP
Občinski svet občine Preddvor sprejme Sklep o spremembi statusa lastništva v javno dobro (št. 478-0022/13s032/16).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 11 članov.)

Ad/9
Odbor za premoženjsko pravne zadeve
Janez Brolih na kratko obrazloži tematiko.

Ko Kokra
Primož Bergant pove, da je bilo v Kokri veliko narejenega.
KO Tupaliče
Janez Brolih na kratko obrazloži tematiko.
Preveriti projekt vodovoda Olševek.
Tovorna pot je zelo slabo vzdrževana.
Odbor za infrastrukturo
Ciril Zorman na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
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Ad/10
Razno
Naslednja seja bo 21.12.2016 in na sejo bodo skavti prinesli svečo miru. Župan predlaga manjši prispevek s
strani svetnikov za skavte.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:
K. Pernuš
OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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