MANDAT 2014 - 2018

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 18.04.2018
Številka: 25-os

Z A P I S N I K
25. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 18. aprila 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, Darja Delavec, Primož Gregorc, Miran
Perko
Aleš Drekonja,
Župan Miran Zadnikar, Klavdija Zima, Simona Markič, Katja Pernuš, Jure
Volčjak, Mile Špehar, Romana Rakovec – Gorenjske lekarne, Mojca Sodnik,
Sušnik – OŠ M. Valjavca Preddvor, Anita Mežek, direktor KocjančičKomunala Kranj, Danica Zavrl Žlebir

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 24. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 25. (redne) seje;
Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2017 – skrajšani postopek;
Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine
Preddvor – prva obravnava;
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne;
Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana – obravnava in sprejem;
Predlog novih cen programov v vrtcih;
dopolnitev Programa pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018;
Sprememba statusa lastništva – izvzem iz javnega dobra;
Delo odborov;
razno.

Ad/1
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (na seji je trenutno 10
svetnikov/svetnic) in prične s sejo.

Ad/2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 24. (REDNE) SEJE TER REALIZACIJE SKLEPOV
Mirjam Pavlič poda pripombo na strani št. 4 –pod razpravo se doda Mirjam Pavlič.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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237. SKLEP
Potrdi se zapisnik 24. (redne) seje ter realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor s
pripombo.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/3
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA 25. (REDNE) SEJE.
Župan predlaga, da se goste obravnava prednostno. Svetniki to potrdijo.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
238. SKLEP
Potrdi se predlagani dnevni red 25. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s spremembo
(prednost gostom).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov.)

Ad/4
OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN
OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC JAVNEGA ZAVODA
GORENJSKE LEKARNE
Župan predstavitev točke preda direktorici Gorenjskih lekarn, Romani Rakovec, ki poda kratko
obrazložitev razloga za sprejem novega odloka. Obrazloži, da je nekaj sprememb v zakonodaji in
posledično je potrebno v roku 2 leth uskladiti vse podzakonske akte. Nekaj sprememb je na
področju vodenja same lekarniške dejavnosti (direktorska funkcija), spremembe so v Svetu zavoda,
kamor se dodaja predstavnika pacientovih pravic. Večja sprememba je na področju razpolaganja
presežka prihodka, ki se namenja za investicije, kadre itd. V odloku so se ažurirali tudi deleži
ustanoviteljic skladno z zakonodajo.
V drugem odloku pa se definirajo naloge Sveta ustanoviteljic. V tem odloku ni bistvenih sprememb.
Župana zanima ali so ta odlok že obravnavale druge občine? Direktorica pove, da večina občin je ta
odlok že obravnavala in potrdila. Pripomb in popravkov do sedaj na prvo branje ni bilo.
Župan odpre razpravo:
Zorman predlaga, da se za direktorja zahteva farmacevtsko znanje. Direktorica pove, da se to ne sme
zaradi veljavne zakonodaje, vendar pa direktorja potrjuje Svet zavoda, ki lahko odloči po svoje.
Robleka zanima zakaj se ne sprejema le spremembe veljavnega odloka? Direktorica pove, da je
sprememb preveč zato je bolj smotrno, da se sprejme nov odlok.
Perka zanima zakaj se spreminjajo deleži? Ustanoviteljski deleži so proporcionalni številu
prebivalstva zato se odstotki posodabljajo.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
239. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v prvem branju sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Gorenjske lekarne.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
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240. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v prvem branju sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic
javnega zavoda Gorenjske lekarne.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/5
PREDLOG NOVIH CEN PROGRAMOV V VRTCIH
Ravnatelj pove, da so se spremembe cen predlagale zelo pozno, saj je odmrznitev napredovanj
stopila v veljavo že nekaj časa nazaj, posledično pa so se povečali stroški .
Pove, da so starši po njegovih podatkih z vrtcem zadovoljni. Glede na Zaključni račun OŠ M.
Valjaca ugotavlja, da bi bil vrtec ob obstoječih cenah v izgubi, zato se predlaga povišanje cen.
Mojca Sodnik poda razloge povečanja cen, kjer je med glavnim odprava plačnih anomalij v javnem
sektorju in sicer sprostitev napredovanj. Stroški plač so se dvignili za 11%, znižali pa so se stroški
vzdrževanja objektov. Ponovi ravnateljevo trditev, da v kolikor bi bil vrtec samostojna pravna oseba
bi v letu 2017 posloval negativno, zato se predlaga dvig cen. Omejili so se že določeni stroški kot
npr. strokovna usposabljanja, študentska dela ter nakup igrač itd.
Župana zanima zakaj tako odstopanje cen prvega starostnega obdobja, glede na ostale občine?
Sodnikova pove, da so v oddelku osebe, ki imajo večjo osnovo za plače ter seveda več delovne
dobe.
Župan odpre razpravo:
Robleka zanima zakaj se cene v kombiniranem oddelku povečujejo največ? Sodnikova pove, da je
potreba pogledati strukturo zaposlenih v tem oddelku.
Zormana zanima ali je vključena kakšna nova zaposlitev? Sodnikova pove, da so v letu 2015
zaposlili pomočnica vzgojiteljice za krajši delovni čas.
Markičevo zanima ali je možno povprečenje vzgojiteljskih plač in razdelitev na vse oddelke.
Broliha zanima kakšne razlike so med vzgojitelji, ki imajo 30 plačni razred oz. tistimi s 41 plačnim
razredom? Ravnatelj pove, da so starejše vzgojiteljice bolj izkušene, mentorice mlajšim
vzgojiteljicam itd.
Perka zanima kakšna je zasedenost vrtca? Sodnikova pove, da so trenutno 4 prosta mesta v višjih
skupinah. Glede na razpis bo septembra vrtec 100% zaseden.
Svetniki po razpravi predlagajo poenotenje odstotkov povišanja med oddelki. Potrjujejo znesek za
povišanje cen, vendar zavod pripravi procentualno uskladitev po oddelkih.
Markičeva predlaga, da se sprememba cen vseeno obravnava na naslednji seji.
Berganta zanima ali je šola pošiljala poročilo porabe sredstev v višini 2% . Seznam je bil
obravnavan le leta 2015, manjka pa še za leto 2016 in 2017. Zadeva se preveri.
Darjo Delavec zanima glede urejanja športnih igrišč in sicer ali so že pripravili odgovor Odboru za
šolstvo, šport in kulturo? Ravnatelj pove, da ne in da bo odgovor pripravil.
Po kratki razpravi se predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
241. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrjuje povišanje cene vrtca, vsi oddelki enako, v višini 7,55 %
Cene vrtca:
1. 1. starostno obdobje: stara cena 443,13 EUR, nova cena po povišanju: 476,59 EUR;
2. Kombinirani oddelki: stara cena 342,98 EUR, nova cena po povišanju: 368,87 EUR;
3. 2. starostno obdobje: stara cena 309,48 EUR, nova cena po povišanu: 332,85 EUR;
4. skrajšan program drugega starostnega obdobja vrtca Čriček: stara cena: 293,07 EUR,
nova cena po povišanju: 315,20 EUR.
Povišanje cene velja od 1. 5. 2018.
Sklep je sprejet.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov. 9 za, 1 proti)
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Ad/6
ODLOK O KONCESIJI ZA GOSPODARSKI JAVNI SLUŽBI OBDELAVE DOLOČENIH VRST
KOMUNALNIH
ODPADKOV
IN
ODLAGANJA
OSTANKOV
PREDELAVE
ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Z OBMOČJA OBČINE PREDDVOR – PRVA
OBRAVNAVA
Župan pove, da se je ta točka že obravnavala na prejšnji seji, vendar svetnikom ni bil predstavljen
odlok zato se točka ponovi.
Direktor Komunale Kranj pove, da se je v tem času pokazalo, da je Ljubljana pravilna odločitev –
navezuje se na članke v Gorenjskem glasu, kjer je bilo zapisano, da ima deponija na Jesenicah
težave s smradom.
Od zadnje obravnave se ni nič spremenilo, razen objav v medijih, ki dajejo potrditev, da je odločitev
za odvoz odpadkov v Ljubljano – pravilna.
Župan odpre razpravo:
Rozmanovo zanima kam se odvaža folija od bal? Direktor pove, da to rešuje vsak zbirni center zase.
Občina Preddvor ga še nima. Ta odpadek ni komunalni odpadek zato odvoz ni brezplačen. V
kolikor bi bil sklenjen dogovor z občino, bi se dalo domenit za odvoz. Trenutno pa se vozi to na
Zarico. Svetniki povedo, da na Zarici tega odpadka ne sprejmejo. Direktor se zaveže, da bo to
preveril. Ponovi, da odvoz teh odpadkov ni brezplačen.
Bergant na to doda, da v kolikor je za odpadke pristojna Komunala Kranj, naj rešuje vse
problematike glede odpadkov (tudi druge odpadke). Direktor Kocjančič pove, da mora Komunala
Kranj pridobiti okoljevarstvena dovoljenja za prevzem drugih odpadkov (ne samo komunalnih).
Župan zaključi razpravo in poda na glasovanje.
242. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov z območja občine Preddvor (št. 354-0001/2018-odl243/2018), v
predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
AKT O USTANOVITVI SVETA RCERO LJUBLJANA – OBRAVNAVA IN SPREJEM
Direktor Komunale Kranj, g. Kocjančič pove, da se ta akt spreminja v kolikor pristopi nova občina.
Svet RCERO odloča in potrjuje politiko in cene, ki jih predlaga uprava družbe. Pomembnejša
funkcija je odločanje o ceni. Na kratko predstavi sistem odločanja v Svetu RCERO in razliko med
deležniki in partnerji.
Razprava:
Broliha zanima ali se je našlo prostor za pretovarjanje? Direktor pove, da primernega prostora še
niso našli. Predlaga, da se išče lokacija za pretovarjanje saj bo drugače strošek prevoza zelo visok.
Po zaključku razprave se sprejme naslednje mnenje in sklep:
243. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep o sprejemu Akta o ustanovitvi Sveta RCERO
Ljubljana (št. 354-0001/2018-akt244/2018).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

4

Ad/7
ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2017 – SKRAJŠANI
POSTOPEK
Markič Simona na kratko obrazloži zaključni račun za leto 2017. Realizacija je negativna za malo
manj kot 68.000 €, prenos konec leta je približno 350.480,00 €.
V letu 2017 se je odplačala glavnica, nekaj kreditov pa še vedno ostaja.
Nadaljuje, da mora Občinski svet skladno z zakonodajo sprejeti Odlok o zaključnem računu Občine
Preddvor.
Razprava:
Berganta zanima ali je možno videti realizacijo glede na sprejeti proračun? Markičeva pove, da je
realizacija razvidna iz zaključnega računa.
Ni drugih vprašanj.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
244. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2017
po skrajšanem postopku.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/8
DOPOLNITEV PROGRAMA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
Katja Pernuš pove, da je sprememba v Programu pridobivanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem za leto 2018, in sicer nakup parcele ob objektu za ultrafiltracijo v Bašlju. Parcelo bosta
poleg Občine Preddvor (v deležu 1%) odkupili še Mestna občina Kranj in Občina Naklo. Delež
Občine Preddvor je tako nizek, da kupnina za parcelo znaša 45,00 € tako, da ne spreminja bistveno
postavke »nakup zemljišč«.
V kolikor bodo svetniki spremembo Programa potrdili, se bo odkup parcele opravil že v letu 2018.
Ob tem dodaja, da je Mestna občina Kranj že sprejela odkup, Občina Naklo pa bo zadevo
obravnavala v kratkem.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
245. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme dopolnitev št. 1 k Programu pridobivanja in
razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2018.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/9
SPREMEMBA STATUSA LASTNIŠTVA – IZVZEM IZ JAVNEGA DOBRA
Katja Pernuš pove, da Občinska uprava ureja zemljiškoknjižno ureditev cestne infrastrukture na
območju obnove cest. Tokrat zaradi postopka ureditve ureja izvzem iz javnega dobra parc. št. 1685/2
in 1685/3 obe k.o. Bela. Parceli sta predmet odkupa zaradi ureditve obcestnega pasu na Zg. Beli.
Vprašanj in razprave v zvezi s to točko ni.
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Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
246. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1685/2 in 1685/3,
obe k.o. 2084 Bela iz javnega dobra.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/11
DELO ODBOROV
Pokopališki odbor:
Ciril Zorman na kratko predstavi problematiko. Pove, da se je sprejela nova cena za žarne grobove.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
247. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini
Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Odbor za kmetijstvo
Primož Bergant na kratko obrazloži temo sestanka in sicer se je izvajalo odpiranje po razpisu.
Roblek pove, da ima Občina Preddvor v OPN omejitev gradnje pomožnih objektov kot nezahtevnih
objektov in sicer velja max. 20 metrski pas od območja zazidljivosti na kmetijskih zemljiščih.
Predlaga se, da se ta dikcija oz. omejitev umakne.
Župan pove, da se bo to obravnavalo v okviru javne razgrnitve, kjer se bo ugotavljajo ali je to
možno.
Odbor za šolstvo, šport in kulturo
Darja Delavec pove, da je bil v februarju sklican sestanek na katerega se je vabilo tudi ravnatelja in
direktorico Zavoda za turizem Preddvor. Že pred samim sestankom je bilo dano vprašanje glede
vzdrževanja športne opreme. Ravnatelj se sestanka ni udeležil, podal je krajši odgovor po sodelavki
v katerem je navedel, da ni navodil za vzdrževanje opreme. Odbor je glede na podani odgovor podal
oster odgovor, na katerega do danes ni bilo odgovora.
KO Tupaliče
Brolih na kratko obrazloži obravnavano problematiko.

Nadzorni odbor
Mile Špehar na kratko obrazloži obravnavano problematiko. Predlaga spremembo pravilnika (za
kulutro) glede porabe sredstev. Svetniki predlagajo, da se ob upoštevanju mnenja Nadzornega
odbora pregleda veljavne pravilnike glede porabe sredstev. Predlaga se tudi, da se spremenijo merila
pri razpisu za kulturo.

Statutarna komisija
Svetnike se pozove, da morebitne predloge za spremembo statuta pošlje direktorju Občinske uprave,
ki bo predloge dal v pregled pravni službi. Rok za podajo pripomb je do konca meseca aprila 2018.
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248. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z naslednjimi zapisniki:
- 6. zapisnik sestanka Pokopališkega odbora;
- 7. zapisnik sestanka Pokopališkega odbora;
- 5. zapisnik sestanka Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo;
- 10. zapisnik sestanka Krajevnega odbora Tupaliče;
- 7. zapisnik sestanka Nadzornega odbora;
- 14. zapisnik sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)

Ad/14
RAZNO
OZG – člani sveta
V letošnjem letu bo potekel mandat članici sveta OZG. Do sedaj je bila Marija Bergant, ki bi to
funkcijo izvajala tudi v bodoče. Potrdi se, da ostaja članica OZG tudi v naslednjem mandatu.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
249. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi za predstavnico Občine Preddvor v Svetu zavoda
Osnovnega zdravstva Gorenjske – Marijo Bergant, Kokra 42, Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je prisotnih 10 članov)
Rok Roblek izpostavi udarne jame na cestah. Predlaga, da se jih čim prej sanira. Pregled poškodb se
izvede v prisotnosti člana KO iz območja. Župan pove, da se je to že do sedaj izvajalo.
Berganta zanima kdaj bo sklican Odbor za infrastrukturo? Zorman pove, da je seznam prioritet po
Krajevnih odborih sprejet in po tem seznamu se bo delalo.
Perko pove, da je poslal sliko odpadkov iz Pregrata. Zahteva, da se smeti skupaj s kontejnerjem
odpelje.

Jagodica zanima kako je s peskom za poljske poti? Bergant pove, da se bo dal poziv.
Perko predlaga, da se območje Vok ponovno poda v območje stanovanjskih površin in se parcele
proda. Tako si bo občina zagotovila nekaj sredstev za razvoj.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran ZADNIKAR
Župan
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