MANDAT 2019 -2022
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27. 02. 2019
Številka: 011-0001/2018- 3-os

Z A P I S N I K
3. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 27. 02. 2019 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:

Jože Cuderman, Vilko Čimžar, Miran Perko, Ana Urbanec, Primož Bergant,
Josip Ekar, Nejc Bodlaj, Darja Delavec, Janez Brolih, Anže Podpeskar

Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Miran Zadnikar
Župan Rok Roblek, tajnik Občine Marko Bohinec, Katja Pernuš (OU), Janko
Mrkun, Tanja Perko, Danica Zavrl Žlebir, Petra Lombar Premru

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 2. (redne) in 1. (izredne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 3. (redne) seje;
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2019 – druga obravnava;
spremembe Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini
Preddvor – predlog;
Izvzem zemljišč iz javnega dobra;
Soglasje k prošnji Osnovne šole Matija Valjavca – dopolnjeno;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan pozdravi prisotne, ugotovi, da je število svetnikov sklepčnih (prisotnih je 10 članov) in prične s
sejo.

Ad/2
pregled in potrditev zapisnika 2. (redne) in 1. (izredne) seje ter realizacije sklepov
Župan poda pojasnitve glede točke – Soglasje k prošnji OŠ M. Valjavca Preddvor in sicer v delu
zakaj ni poročevalcev in v delu zakaj prihaja do različnih delitev finančnih obveznosti.
Brolih poda pripombo glede vprašanja iz prejšnje seje za katerega odgovor je prejel na e-naslov.
Pripomba se nanaša na obljubo, da se bo sklical sestanek na katerem se bo domenil plan dela za
primer, če državni razpis ne bo izveden.
Župan pove, da so zaveze do države take, da se v vsakem primeru financirala kanalizacija v
Tupaličah.
Brolih ponovno predlaga sestanek, na katerem se sestanejo vpleteni in Odbor za infrastrukturo.
Na zapisnik prejšnje seje in realizacije sklepov ni pripomb zato župan poda na glasovanje naslednji
sklep:
15. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi zapisnika 2. redne seje in 1. (izredne) seje ter
realizacije sklepov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/3

Določitev dnevnega reda 3. (redne) seje
Doda se točka:
Mnenje k izboru direktorja DSO Preddvor.
Sprejme se naslednji sklep:
15-1. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi dnevni red z dodatno točko.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/4

Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2019 – druga obravnava
Župan na kratko obrazloži spremembe glede na prvo branje in obrazloži razloge za nastale
spremembe.
Župan poda obrazložitve glede odpravnine bivšega župana in sicer je bilo na prejšnji seji rečeno, da
se temu prihodku odpove. Svetniki predlagajo, da Zadnikar to poda pisno.
Simona Markič obrazloži spremembe po postavkah in poda dodatne obrazložitve glede nekaterih
sprememb.
Župan odpre razpravo:
- Perko: predlaga, da se sredstva iz postavke za pluženje prerazporedi delno na infrastrukturo
in delno na športno igrišče. Predlaga znesek v višini cca. 48.000 €. Župan predlog podpre.
Markičeva predlaga, da se počaka na realizacijo. Predlaga se, da se ostanek po realizaciji
prerazporedi na postavki letno vzdrževanje in športno igrišče. Svetniki predlagajo, da se
večina sredstev preusmeri na letno vzdrževanje cest in gradnjo pločnikov. Svetniki pri
naslednji seji želijo informacijo, koliko je bilo porabljenega za zimsko vzdrževanje cest.
- Bergant: Kako se je prišlo do zneska pri športnem igrišču? Ali so že kakšni projekti? Župan
pri tem pove, da je oceno podala projektantka, ki se ukvarja s tovrstnimi projekti. Ocena je
dana za dela, ki jih je realno možno izvesti v letu 2019.
- Čimžar: predlaga, da se sredstva, ki se pričakujejo pri fundaciji za šport, umakne. Še vedno
ne izpolnjujemo pogojev, saj nimamo gradbenega dovoljenja za športno igrišče. Cilj je, da
se gradbeno dovoljenje pridobi čim prej. Bohinec pri tem doda, da je potrebno spremeniti
ime postavke na – Športni park Preddvor.
- Bergant: ali so predvideni prihodki iz naslova upravljanja oz. gospodarjenja z gozdovi?
Župan pove, da je planiranih cca. 1000,00 EUR prihodkov.
- Bergant: ali je hidrantno omrežje res tako drago? Bohinec pove, da sta pogodbi sklenjeni z
dvema izvajalcema za pregled in popravila. Stroški so dejansko takšni kot so zavedeni v
proračunu.
- Bergant: vzdrževanje gozdnih cest. Župan pove, da Zavod za gozdove pripravi plan
vzdrževanja cest. Občina nato izbere izvajalca, ki izvaja sanacijo teh cest. Bergant opozori,
na slabo stanje gozdnih cest. Bergant predlaga, da se jih opozori glede rednega
vzdrževanja teh cest.
- Bergant: javna razsvetljava v Kokri – Ali so se sredstva za javno razsvetljavo kaj povečala?
Ocena stroška je cca. 15.000,00 €. Svetniki ob tem opozorijo, da je sredstev premalo, saj je
nekaj javne razsvetljave potrebno dodati še na Beli in Bašlju. Predlaga se skupno naročilo s
katerim se bo pridobilo nekaj popusta. Bohinec doda, da je za javno razsvetljavo namenjeno
25.000 € za novogradnjo in 10.000 € za vzdrževanje.
- Perko: športni park Voke – ali je ta postavka smotrna, glede na to, da še ni gradbenega
dovoljenja? Župan pove, da je vloga že vložena na UE Kranj in da se pričakuje gradbeno
dovoljenje v roku meseca ali dva. Perko nadaljuje z vprašanjem ali bo most v letošnjem letu
izveden? Bohinec seznani s pogodbeno zavezo, da je mora biti most izveden v enem letu
od pridobitve gradbenega dovoljenja.
- Perko: splošna projektna dokumentacija nepredvidena – zakaj je povečanje? Župan pove,
da se ni povečala oz. je celo še malenkost nižja. Povečala se je le v delu zaradi pridobitev
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projektov za Šolsko ulico ter križišče in ekološki otok Breg. Predlaga se sprememba naziva
postavke – briše se »nepredvidena«.
Brolih: Zanima ga, zakaj se je denar iz TD Preddvor preusmeril na stanovanje na Dvorskem
trgu 3a? Župan pove, da se preko BSC predvidevajo dodatna sredstva za obnovo s
pomočjo medgeneracijskih projektov za izgradnjo medgeneracijskega centra. S tem je
možno 85% financiranje. V kolikor to ne bo optimalna rešitev je še vedno možna obnova
preko Eko sklada. Poleg tega se čaka usoda Energetike Preddvor, saj bi se priklop na
toplovod preložil v breme novega lastnika Energetike Preddvor.
Brolih: otroška igrišča – ali je narejen plan, kam bi se ta igrišča umestilo? Župan pove, da se
možne prostore še išče. Trenutni predlogi so v Tupaličah in Potočah. Perko ob tem opozori,
da je sredstev za izgradnjo kvalitetnih igral občutno premalo. Trenutni plan je izgradnja le
enega igrišča.
Bergant: Ali so igrala za Kokro vključena? Župan pove, da je to zajeto v planu šole. V kvoti,
ki so jo dobili bo šola naredila prioritetni plan. Darja Delavec ob tem pove, da se je šoli
predlagajo, da raje izvedejo manj projektov in le – te v celoti. Župan predlaga, da sam
poskuša pozvati šolo, da uredi igrišče v Kokri.
Cuderman: kako je s prevozi otrok? Ali je možno to postavko kaj znižati? Občina je dolžna
otrokom zagotoviti prevoz, kljub temu, pa starši vozijo otroke v šole. Perko predlaga, da se
doda nek vzgojni ukrep za »neizkoriščen del« - za del, ko starši vozijo otroke v šole, imajo
pa zagotovljen prevoz. Pogodba je sklenjena še do leta 2020. Župan predlaga da se v tem
času poišče ustrezno rešitev.

Amandma:
- Spremeni se ime Nogometno igrišče na Športni park Preddvor.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
16. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2019
(odl. 258/2019), v drugi obravnavi v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/5
spremembe Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini
Preddvor – predlog
Župan pri tej točki predstavi spremembo, ki je v 4. členu Sklepa. Sprememba je zaradi Zakona o
volilni in referendumski kampanji, ki se je spremenil v tem delu. Gre za uskladitev z zakonom.
Ni vprašanj pri razpravi.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
17. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Spremembo sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Preddvor (št. 041-0001/18-sos002/11).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/6
Izvzem zemljišč iz javnega dobra
Pernuševa prikaže in obrazloži vse izvzeme iz javnega dobra, ki so predlagani Občinskemu svetu
Občine Preddvor. Po krajšem posvetu svetniki potrdijo izvzem vseh parcel iz statusa grajeno javno
dobro lokalnega pomena.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
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18. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme:
- Sklep o izvzemu zemljišča št. 478-0022/13-s015/12 in
- Sklep o izvzemu zemljišča št. 478-0005/19-s014/12.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (9) članov.)

Ad/7
Soglasje k prošnji Osnovne šole Matija Valjavca – dopolnjeno
Župan pri tem pove, da se je to že obravnavalo na prejšnji seji in poda obrazložitev, ki jo je podala
šola na sestanku.
Perko ponovi, da če vsi nadstandard koristijo naj ga tudi vsi plačajo.
Predlaga se, da se nov predlog da na pristojni odbor, ki bo predlagal primerno razdelitev.
Za bodoče investicije se upošteva sofinanciranje drugega ustanovitelja.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
19. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sistemizacijo delovnih mest v enotah vrtca Storžek v
Preddvor in Čriček na Zgornji Beli za šolsko leto 2018/2019 ter sistemizacijo ostalih delovnih
mest kot nadstandard.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)
20. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor predlaga, da Odbor za družbene dejavnosti obravnava
razdelitev stroškov nadstandardne oskrbe in investicij na svoji naslednji seji.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/8
Letni program športa
Pernuševa pove, kateri programi so se znižali in kateri povišali ter razloge za spremembe. Delavec
Darja pa podrobneje obrazloži razloge.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
21. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2019
(št. 410-0004/19-p05/19).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/9

Delo odborov
Mandatno volilna komisija
Župan na kratko predstavi zapisnik. Poda opravičilo, ker se je pri Nadzornemu odboru navedlo
predsednika, kar pa ni pravilno.
Delavčevo zanima ali se je pridobilo vsa soglasja za člane odborov?
Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne zadeve
Brolih poda kratko pojasnilo obravnavanih tem.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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22. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisniki naslednjih odborov:
- s zapisnikom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- s zapisnikom 1. sestanka Odbora za proračun, finance in premoženjsko pravne
zadeve.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov.)

Ad/10
Razno
Mnenje k izboru direktorja DSO Preddvor
Župan besedo preda Marjani Podpeskar, kot predstavnici občine v Svetu zavoda.
Marjana Podpeskar obrazloži potek izbora direktorja na Svetu zavoda DSO Preddvor. Pri tem
predstavi vse kandidate in predstavi njihove vizije. Hkrati predstavi tudi kadrovsko klimo, ki je
trenutno v DSO Preddvor. Bolj natančno predstavi kandidata, ki ga je izbral Svet zavoda.
Perka zanima zakaj želi izbrani kandidat zamenjati delovno mesto? Ali ima kakšna priporočila?
Podpeskarjeva pove, da je v trenutni službi pomočnik direktorja.
Zanima ga, zakaj ni bil izbran drug kandidat, ki je trenutno že direktor v enem od domov.
Pri izboru kandidata se išče več ekonomskih znanj kot socialnih zato svetniki sprejmejo naslednji
sklep:
23. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor poda negativno mnenje k izboru direktorja Doma starejših
občanov Preddvor, g. Mateja Križaniča, univ. dipl. soc. del., stanujočega Spodnje Gameljne
80, 1211 Ljubljana.
Sklep je bil sprejet.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih enajst (10) članov. Dva se glasovanja vzdržita)

Ad/11
Vprašanja in pobude
Cuderman pove, da bo kmetijsko gospodarski sejem Komenda, kjer bo imela občina svojo stojnico.
Župan pove, da bo novica objavljena na moja.obcina zato prosi, da se novico podeli tudi okoli.
Predlaga se, da se pošlje vsem svetnikom.
Brolih pove, da organizacija zborov krajanov ni bila dobra, zaradi kratkega časovnega roka. Pove,
da je ena ura za sestanek zbora krajanov, premalo.
Podpeskarja zanima kakšno mnenje ima župan glede ležečih policajev? Župan pri tem pove, da
negativno oz. odvisno od situacije.
Zahteva se, da se zapisnike krajevnih odborov objavlja na spletni strani.
Zapisnike KO se poda na obravnavo na kolegiju Občinske uprave in v reševanje pristojnemu
odboru.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.
Zapisala:
Katja Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Rok ROBLEK
župan
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