MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 31.01.2018
Številka: 24-os

Z A P I S N I K
24. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 31. januar 2018 s pričetkom ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Preddvor
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:

Ostali prisotni:

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

Župan Miran Zadnikar, Klavdija Zima, Simona Markič, Katja Pernuš, Jure
Volčjak, Mile Špehar, dr. Boštjan Ferk

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 23. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 24. (redne) seje;
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 – druga obravnava;
Osnutek Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Preddvor;
Osnutek Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega centra Preddvor«;
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Preddvor – predlog;
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor – predlog;
Letni program športa in kulture – predlog;
Sprememba statusa lastništva – izvzem iz javnega dobra;
Sklep o prenosu sredstev v upravljanje – Osnovni šoli M. Valjavca;
Vloga za soglasje k odpisu opredmetenih osnovnih sredstev;
Delo odborov;
razno.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 9
svetnikov/svetnic) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 23. (redne) seje ter realizacije sklepov
Župan glede na zapisnik prve seje v zadevi postavitve oddajnika na kulturnem domu na Beli doda,
da bo koordinacijo glede tega prevzel Miran Perko, ki je s tem tudi seznanjen.
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Nadaljuje s popravkom o dodelitvi sredstev TD Preddvor – pravilno je ZT Preddvor (Zavod za
turizem).
Na drugi strani pri opisu projekta Temno nebo se doda, da se bo osvetlitev zamenjala z »EU
predpisanimi standardi osvetlitve.«
Na zadnji strani zapisnika doda, da finančno nagrajevanje ni mogoče, kar je potrdila tudi Skupna
služba notranje revizije Kranj.
Broliha zanima ali se je glede poškodovanih pločnikov pri pluženju kaj spremenilo? Predlaga se, da
se za pločnike uredi drugačno pluženje (ne s traktorji). Pripomba se sprejme in poda v obravnavo
Občinski upravi.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
220. SKLEP
Potrdi se zapisnik 23. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor s
pripombami.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 24. (redne) seje.
Župan predlaga, da se goste obravnava prednostno. Svetniki to potrdijo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
221. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s spremembo
(prednost gostom).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/4
Osnutek Koncesijskega akta za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega centra Preddvor«

Župan poda besedo gostu dr. Boštjanu Ferku, ki prisotnim pove, da sprememb glede na prvo branje
ni, saj ni bilo pripomb. Javni razpis bi lahko objavili že v kratkem, po pogajanjih pa se lahko sklene
Koncesijska pogodba z izbranim kandidatom.
Roka Robleka zanima ali se lahko na razpis javita dva ponudnika skupaj kot partnerstvo? Dr. Ferk
pri tem pove, da se preferirati lokalnih podjetnikov ne sme, lahko pa se prijavi pod enakimi pogoji
skupaj s partnerstvom.
Primoža Berganta zanima ali bo po poteku stavbne pravice potrebno investitorju še kaj plačevati za
vlaganje v nepremičnino? Dr. Ferk pove, da je pri javnem zasebnem partnerstvu to drugače in da bo
vrednost po preteku stavbne pravice 0 oz. da investitor ne bo imel pravice zahtevati polovice
vrednosti. Prenos opreme in evidenc se opravi brezplačno.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
222. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Koncesijski akt za izvedbo projekta »Izgradnja zbirnega
centra Preddvor« (št. 351-0010/2017-odl237/2017, v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
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Ad/5
Osnutek Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Preddvor

Župan svetnikom obrazloži, da se bo v tej točki obravnaval osnutek Odloka o koncesiji za
gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Preddvor. Poleg tega bodo
svetniki odločali o tem ali se pooblasti župana za podpis pristopne izjave k Regijskem centru.
Nadaljuje, da se je o tej temi že precej razpravljalo. Priznava, da je bil žalosten, ker se je Mestna
občina Kranj odločila za Ljubljano, ostale občine so bile namreč bolj za Jesenice. O tem se je
razpravljalo lansko leto v približno istem času za Jesenice. Zadeva sicer še ni povsem zaključena,
saj se je pojavila civilna iniciativa in bo verjetno potrebno še kar nekaj razprave. Realno gledano je
občina prisiljena slediti Kranju in pristopiti, kar mogoče ni tako slabo saj gre za velik sistem in v
koliko se bo storitev podražila, se bo tudi za ostale občine. S tem besedo preda direktorju Komunale
Kranj.
Direktor Komunale Kranj se naveže na zadnji stavek oz. na del, kjer je župan povedal, da je občina
prisiljena slediti Mestni občini Kranj. Ob tem pove, da se na to zadevo ne sme gledati tako, saj da je
RCERO v Ljubljani veliko boljša izbira v kolikor se vidi stanje na terenu in tudi po swot analizi, ki
so jo izvedli v Komunali Kranj. Uredili so oglede tako Jesenic kot Ljubljane, kjer bi si lahko
predstavniki vseh občin, ogledali naprave. Vendar se je za ogled odločilo le malo predstavnikov
(Jezersko in Kranj), ki pa so nedvomno podprli Ljubljano. Ob tem pove, da je še vedno možno si
ogledati tako obrat na Jesenicah kot v Ljubljani. Prepričan je, da ne bo dvoma o pravilni odločitvi, v
kolikor si bodo svetniki šli ogledati oba obrata. Dodaja, da je pomemben vidik tudi okoljska
obremenitev saj je naprava v Ljubljani okoljsko manj obremenjujoča, bolj sodobna. V Ljubljani se
odloži le 5 % odpadkov, na Jesenicah pa 30 %. Okoljevarstvo dovoljenje v Ljubljani velja 10 let, na
Jesenicah pa velja le še do 2021 leta. Sicer lahko podaljšajo a ni zagotovila, da ga bodo lahko
podaljšali.
Nadaljuje, da cene so trenutno v Ljubljani boljše kot na Jesenicah. Zaključi, da so prednosti in
slabosti tako ene kot druge lokacije in da se je potrebno odločiti. Po analizah, ki so se izvedle je
Ljubljana boljša možnost.
Direktor Komunale Kranj glede Pogodbe o pristopu Občine Preddvor k skupnemu ravnanju z
odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana pove, da to
pogodbo morata skleniti občini, ki se v tem primeru povezujeta brez razpisa.
Župan odpre razpravo:
Svetnike zanima kako se oblikujejo cene? Elaborat za cene je že potrjen do konca leta 2018, 2019
bodo sprejeli novega.
Na vprašanje svetnikov o izgubi Snage, direktor Komunale Kranj pove, da novi pristopniki ne bodo
pokrivali izgube, ki je nastala pred pristopom.
Župan predlaga sprejetje odloka v enofaznem postopku, vendar se ugotovi, da odlok svetnikom ni
bil predložen.
Komunala Kranj glede na postavljeno vprašanje potrdi, da je en brezplačen odvoz kosovnega
odpadka možen po predhodni uskladitvi s Komunalo Kranj.
Primož Bergant pravi, da so krajani Kokre prosili za seznam oseb, ki so upravičeni do odlaganja
odpadkov v skupne kontejnerje.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
223. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor pooblašča župana za podpis Pogodbe o pristopu Občine
Preddvor k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki
Ljubljana – RCERO Ljubljana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
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Ad/6
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2018 – druga obravnava
Simona Markič na kratko obrazloži minimalne spremembe glede na prvo branje. Večja sprememba je pri
kapitalskih deležih, kjer se je bolj natančno ocenilo vrednosti.
Postavke znotraj splošnega dela – Kanalizacija Tupaliče II. faza se z letom 2017 zaključuje. Z 2018 se odpira
Kanalizacija Tupaliče III. faza. Znesek se prestavi na novo proračunsko postavko – Kanalizacija Tupaliče III.
faza, hkrati se bo tudi NRP popravil v delu vsebine, finančno ni posledic.
Ocenjeno je bilo, da je na postavki Infrastruktura veliko premalo denarja predvsem zaradi zemeljskih usadov
in nujnih investicijskih del v cestno infrastrukturo zato se je postavka povečala. Denar za povečanje se pridobi
s prodajo stanovanja v Valičevi vili. S prodajo stanovanja bi pridobili po prvi oceni približno 70.000 €
sredstev. V kolikor se svetniki s to spremembo strinjajo se predlaga, da se ta prodaja vključi v Program prodaj
e nepremičnin v lastni Občine Preddvor. Postavka za cestno infrastrukturo se tako poveča za 100.000 €, od
katerega se 100.000,00 € nameni za zemeljske usade, 100.000,00 € pa se porazdeli po ustaljeni praksi Odbora
za infrastrukturo.
V prvem branju proračuna je bila postavka za najem vozila za 3-5 let. Avto bi bil za lastne potrebe oz. za
prostovoljce za prevoz obolelih oseb. Pri tem obstaja skrb ali bi pridobili prostovoljce, ki bi za ta avto skrbeli.
Z dovoljenjem svetnikov bi se ta projekt umaknil, sredstva v višini 5.538,00 € pa bi se prenesla na postavko
izgradnje avtobusne postaje v Potočah (Jablanca) – za izdelavo PZI.
Naslednja sprememba, ki se predlaga je pri Športnem parku Voke. V prvem branju je bilo za izgradnjo mostu
po oceni namenjeno premalo finančnih sredstev. Predlagali so povečanje za 30.000,00 € vendar župan
nadaljuje, da realne ocene stroška izgradnje mostu še ni, zato se na ŠP Voke doda 24.500, 00€ ter 5.500,00 €
nameni za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
Nova sprememba je pri razpisih humanitarnih organizacij. Posamezna društva predvsem iz drugih občin dobi
veliko sredstev glede na druga društva. Predlaga se zmanjšanje za 1000 €. Ta sredstva se prenesejo na
postavko za socialno ogrožene občane.
Postavka Matija Valjavca se zmanjša za 1000 € in se ta sredstva preusmerijo na postavko namenjeno za
praznik čebel.
Župan odpre razpravo:
Rok Roblek opozori na težavo pri malih čistilnih napravah. Župan pove, da na območju kjer ni zgrajene javne
kanalizacijske infrastrukture so upravičeni do izgradnje čistilne naprave. Predlaga se, da na področju kjer je
predvidena izgradnja javna infrastruktura do sofinanciranja ni upravičen.
Za vodovod Možjanca se čaka na razpis EU.
Kolesarske povezave naselje povezave Občine Šenčur in Preddvor ali to bo v letu 2018? Župan pove, da je
odvisno od EU sredstev, projekt se pripravlja in celo razširja vendar se čaka ali bo razpis EU.
Ali je bil zajet projekt obnova vodotoka Suha? Župan pove, da je ta v projektu LAS in je bil v prvi fazi
potrjen.
Planinska koča na Jakobu – ali je v to postavko zajeta tudi ureditev poti od kapelice do Podaka? Župan pove,
da ne. V letošnjem letu je predviden le polovični znesek odkupa zemljišč za ureditev parkirišč na tem
območju. Plačilo se predvideva polovično v letu 2018 in polovično v letu 2019.
Ravnanje z odpadno vodo – 52011 – v obrazložitvi se doda, odsek Cuderman – Cuderman Bašelj.
Primoža Berganta zanima kako je s sredstvi za poslovanje šole? Župan pove, da je šola v letu 2017 porabila
zelo malo investicijskih sredstev zato se na tej postavki v letu 2018 sredstva za 3000 € zmanjšajo.
Darjo Delavec zanima kaj je mišljeno z ureditvijo okolice okoli jezera Črnava? Župan pove, da se ta sredstva
prenesejo na zavod na podlagi predlaganih projektov. Predvideva se popravilo pomola, popravilo mostov in
ograje.
Ali se lahko sprejme Plovni režim na jezeru Črnava? Ta naloga je bila predana Zavodu za turizem Preddvor, ki
zadevo rešuje.

Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
224. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za letu 2018 v
drugi obravnavi s predlaganimi spremembami.
Sklep je sprejeto soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
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Ad/7
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Preddvor – predlog

Marko Bohinec pove, da je občina v letu 2010 sprejela podoben pravilnik. Pravilnik je določal, da
upravičenost do sredstev preverja CSD, kar pa prestavlja tudi dodatne stroške in pogodbo. Nov
pravilnik predvideva, da vse postopke vodi pristojni v Občinski upravi Občine Preddvor. Druga
sprememba je višina pomoči. Pomoč se poveča iz zdajšnjih 200 € na 500 € oz. iz zdajšnjih 500 € za
primer elementarnih nesreč na 1000 €. Tretja sprememba je v tem, da se enkratna pomoč lahko
dodeli 1x letno in enemu članu istega gospodinjstva. Prej te omejitve ni bilo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
225. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v
Občini Preddvor (št. 122-0011/2010-pr054/18).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/8
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in dejavnosti v Občini Preddvor – predlog

Katja Pernuš pove, da se je Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti popravljal zgolj v
opisnem delu, ker je bil v neskladju z veljavno zakonodajo (ZUJIK).
Župan pove, da bi morali bolj upoštevati osnovno dejavnost društva in jih s tem omejevati pri
posameznih razpisih.
Svetniki predlagajo, da se prevreti merila za dodeljevanje točk.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
226. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in
dejavnosti v Občini Preddvor (št. 007-0001/18-053/18).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/9
Letni program športa in kulture – predlog

Katja Pernuš na kratko obrazloži oba programa.
227. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2018
(št. 410-0005/18-p03/18).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

228. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Letni program kulture v Občini Preddvor za leto
2018 (št. 410-0006/18-p04/18).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
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Ad/10
Sprememba statusa lastništva – izvzem iz javnega dobra
Katja Pernuš pove, da je izvzem nujne za nadaljnje postopke urejanja zemljiškoknjižnih stanj cestne
infrastrukture.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:

229. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1696/3, 1696/6,
1696/8 in 1696/4 vse k.o. 2084 Bela iz javnega dobra.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/11
Sklep o prenosu sredstev v upravljanje – Osnovni šoli M. Valjavca
Katja Pernuš pove, da se zadeva ureja zaradi uskladitve finančnih knjig. Upravljavec tako dvigala kot
športnega parka je OŠ M. Valjavca Preddvor.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:

230. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o prenosu sredstev v upravljanje – dvigalo v
Osnovni šoli matije Valjavca Preddvor (št. 410-0004/18-0002/12).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

231. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o prenosu sredstev v upravljanje – športno
igrišče (št. 410-0004/18-001/12).
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/12
Vloga za soglasje k odpisu opredmetenih osnovnih sredstev

Marko Bohinec pove, da je to bolj formalnost, vendar Odlok o osnovnem zdravstvu Gorenjske
zahteva, da vse odpise potrjujejo občine.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
232. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor daje soglasje k odpisu opredmetenih osnovnih sredstev, ki so
priloga dopisa št. 2394/2017-dž.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/13
Delo odborov

ODBOR ZA SOCIALO
Ni vprašanj glede zapisnikov.
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ODBOR ZA INFRASTRUKUTRO
Župan predlaga črtanje v zapisniku pri KO Bašelj »predloge predlagal župan«
Pri Možjanci se predlaga »nasutje in asfaltiranje«
KO BELA
Ciril Zorman na kratko obrazloži obravnavano tematiko.
Marko Bohinec pove, da je z izvajalcem merilnih naprav za merjenje hitrosti sklenjena pogodba in
bo odčitavanje potekalo na 3 mesece. Svetniki želijo, da se te podatke posreduje tudi svetnikom.
233. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z naslednjimi zapisniki:
- 8. zapisnik sestanka Odbora za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo;
- 9. zapisnik sestanka Odbora za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo;
- 7. zapisnik sestanka Odbora za infrastrukturo;
- 10. zapisnik sestanka Krajevnega odbora Bela.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/14
Razno

POBUDA ZA SPREMEMBO OBČINSKE MEJE
Župan pove, da je ozadje te spremembe sprememba namembnosti zemljišč. Vendar se le ta ne
odobri zaradi razpršene gradnje. Sprememba namembnosti je možna, če se priključi k naselju
Hotemaže in k Občini Šenčur.
Vse stroške nosita pobudnika.
Svetniki se s postopkom strinjajo pod pogojem, da se komunalna infrastruktura istočasno rešuje tudi
za ostali dve stavbi.

234. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o pričetku postopka spremembe občinske meje
med Občino Preddvor in Občino Šenčur na stroške pobudnika s pogojem, da se hkrati rešuje
tudi komunalna infrastruktura za stavbi na naslovu Tupaliče 60 in Tupaliče 60 A.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
ČEBELARSKI CENTER GORENJSKE V LESCAH
Marko Bohinec pove, da se je o tej zadevi že odločalo in se je sprejelo, ni pa se sprejel sklepa.
235. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se solastni delež Občine Preddvor v
Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah prepusti Čebelarskemu društvu Radovljica.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
ZAPOSLITEV INVALIDA V OSNOVNI ŠOLI
Zaposlitev invalidne osebe, ki je delo v šoli že upravljala preko zavoda Kontura. Delo opravlja
vestno, v tem času bo pridobila tudi ustrezno izobrazbo za učiteljico. Strošek občine je 10.000€,
občina predlaga zaposlitev za nedoločen čas v Osnovni šoli M. Valjavca.
Svetniki se s predlogom soglasno strinjajo.
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236. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o novi zaposlitvi za nedoločen čas v Osnovi šoli
Matija Valjavca Preddvor.

Sklep začne veljati ob predhodnem soglasju Občine Preddvor na izbranega kandidata.
Sklep velja do prekinitve delovnega razmerja prvozaposlenega.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
NESREČA S SMRTIM IZIDOM V TUPALIČAH
Župan pove, da je prejel pismo krajanov v katerem opozarjajo na nevaren odsek. Pove, da se je
občina aktivno vključila v reševanje te zadeve. Zahtevalo se je posredovanje pristojnih na državi a
do danes ni bilo odgovora. V Tupaliče se je postavil tudi radar, ki je pokazal, da so prekoračitve
hitrosti na tem območju res izredno velike. Predlaga se, da se prestavi začetek naselja pred to
križišče in tja preusmeri Občinsko redarstvo, ki bo merilo hitrost.
Postopek ureditve te državne ceste je v pripravi. Na državi obljubljajo, da bo investicija izvedena v
letu 2018 in 2019.

OSTALO
Problem z volišči zaradi zahtev dostopnosti za invalide. Ustrezata le Bašelj in pogojno Kokra.
Predlaga se, da so vsa ostala volišča v Preddvoru na eni lokaciji.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

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