MANDAT 2019 -2022
OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 27. 03. 2019
Številka: 011-0001/2018- 4-os

Z A P I S N I K
4. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 27. 03. 2019 s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni člani OS:

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

Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Miran Zadnikar, Ana Urbanec, Anže Podpeskar
Župan Rok Roblek, tajnik Občine Marko Bohinec, Katja Pernuš (OU), Tanja
Perko, Mile Špehar, ravnatelj Bogdan Sušnik, pom. ravnatelja za vrtce Suzana
Delavec, Romana Rakovec – Gorenjske lekarne, Petra Lombar Premru, Lenart
Tavželj

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 3. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 4. (redne) seje;
Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava;
5. Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor – druga obravnava;
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor – skrajšani postopek;
7. Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2018 – skrajšani postopek;
8. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor – skrajšani
postopek;
9. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Preddvor - prva obravnava;
10. Program pridobivanja in razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2019 – dopolnitev št. 1;
11. Predlog novih cen programov v vrtcih;
12. Izvzem zemljišč iz javnega dobra;
13. kadrovske zadeve;
14. nove cene odvajanja in čiščenja;
15. vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti
Župan pozdravi prisotne, ugotovi, da je število svetnikov sklepčnih (prisotnih je 8 članov) in prične s
sejo.

Ad/2

Pregled in potrditev zapisnika 3. (redne) seje ter realizacije sklepov
Perko želi, da se pri 23. sklepu zapiše poimensko, kdo ni glasoval. Opozori tudi na napako pri
navedbi glasov svetnikov.
Na zapisnik prejšnje seje in realizacije sklepov ni drugih pripomb zato župan poda na glasovanje
naslednji sklep:

24. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi zapisnik 3. redne seje s spremembo ter realizacije
sklepov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/3

Določitev dnevnega reda 4. (redne) seje
Župan predlaga, da se prednostno obravnava goste. Perko pri tej točki izpostavi, da bi Zaključni
račun moral predhodno obravnaval Nadzorni odbor. Pri tem Simona Markič poda pojasnitve glede
rokov oddaje Zaključnega računa na pristojno ministrstvo. Svetniki predlagajo, da se na tokratni seji
svetnike z Zaključnim računom le seznani, nato ga obravnava Nadzorni odbor Občine Preddvor,
sklep o seznanitvi pa se sprejme na naslednji seji Občinskega sveta Občine Preddvor.
Svetniki zahtevajo, da se vsa izobraževanja, ki prihajajo iz SOS se posreduje neposredno
svetnikom.
Sprejme se naslednji sklep:
25. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi dnevni red s spremembo vrstnega reda.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/4
Predlog novih cen programov v vrtcih
Pomočnica ravnatelja za vrtec ga. Suzana Delavec pri tej točki pove, da je dvig cene posledica
dviga cen plač, o kateri se že nekaj časa govori. Nadaljuje, da je nemogoče primerjati cene med
vrtci, saj je zelo odvisno od tega, kakšen kader je zaposlen v vrtcu.
Na kratko obrazloži strukturo otrok glede na normative po posameznem oddelku. Predstavi sestavo
in strukturo cene. Pove, da ni rezerv v ceni in da cena lahko letno variira glede na strukturo
zaposlenih.
Župan dodaja, da so poskušali pri zvišanju cen, najti kombinacijo, ki bi omogočila čim nižji dvig cen.
Župan odpre razpravo:
Cudermana zanima zakaj je kombiniran oddelek po ceni bližje prvem starostnem obdobju in ne
drugemu starostnemu obdobju? Ga. Suzana Delavec pove, da so sedaj upoštevani dejanski stroški.
Broliha zanima kakšen je standard v kombiniranih oddelkih? S. Delavec pove, da se trudijo, da
kombiniranega oddelka ne bi bilo in predvidoma naslednje leto ga ne bo. Pri tem doda, da cena ne
bo pretirano nižja. Pri razporedu otrok v oddelke se upošteva starost otrok.
Berganta zanima koliko skupno znaša povečanje cene? Perko pri tem doda, da ga zanima
procentualno koliko je bilo povečanje zaradi napredovanj? Koliko znaša končno povečanje? Po
njegovem izračunu se strošek občine za šolo poveča približno za 100.000 EUR.
Svetnike zanima ali je bila narejena simulacija povečanja? Prosijo za izračun, kakšen strošek bo
bremenil občino, saj bo potreben rebalans.
Delavčevo zanima koliko je otrok iz drugih okolišev in koliko jih je na čakalni vrsti? S. Delavec pove,
da je tujih otrok okoli 4-5 iz prvega starostnega obdobja. D. Delavec pri tem izpostavi, da so otroci iz
občine Preddvor izenačeni s otroci izven naše občine.
Perko izpostavi, da bi vrtec moral voditi dvojno evidenco – na enem seznamu otroci s stalnim
bivališčem v Občini Preddvor in na drugem seznamu otroci izven občine.
Perko sprašuje ali se lahko pričakuje kakšno zmanjšanje cen? Predlaga, da bi se v vrtcu zaposlilo
nekoga, ki bi imel več ekonomskega znanja, ki bi pomagal privarčevati sredstva in posledično znižal
ceno.
Svetniki izpostavljajo, da je težko obravnavati povečanje, če ne vidijo strukture cene. Predlagajo, da
se prikaže podrobna struktura, ki sestavlja ceno – stroški, plače itd. ter primerjava s prejšnjimi
stroški.
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Župan pove, da trenutne cene ne pokrivajo dejanskih stroškov vrtca, saj je dvig plače že moral biti
izveden. V primeru, da se dvig cen ne sprejme pomeni, da bo breme izgube, ki vrtcu že nastaja,
krila občina. Zaključi, da se je cene dobro pregledalo in preračunalo na sestanku na katerem so
sodelovali župan, uprava občine, računovodstvo šole in vodja vrtca.
Župan predlaga, da šola sama obvesti javnost kako se izračuna cena vrtca.
Zahteva se predložitev oz. pojasnitev naslednjih zadev:
Povišanje plač – delež – absolutni znesek povečanja
Plača ostalih delavcev
Skupna vrednost z vplivom na proračun.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
26. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca
Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli (602-0001/2019-s024/11).
Sklep je bil sprejet.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov. 6 za, 2 proti (Perko, Brolih))

Ad/5

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor – skrajšani postopek
Župan pri tem pove, da se s tem odlokom ustanavlja Svet zavoda vrtca poleg Sveta zavoda šole.
Sedaj je bil le en Svet, ki je obravnaval pretežno šolsko problematiko. Zaradi enakovrednega
obravnavanja vrtca se ustanavlja Svet vrtca, ki pa je še vedno pod okriljem enega zavoda –
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor.
Perko predlaga, da se v Svet zavoda priključi nekdo z ekonomskimi znanji. Predlaga, da bi zapisnike
Sveta zavoda pošiljali v vednost svetnikom oz. vsaj Odboru za družbene dejavnosti.
D. Delavec zanima koliko bo nov Svet zavoda vrtca pripomogel k boljšem delovanju vrtca? S.
Delavec pove, da je imela do sedaj s tem dobre izkušnje, saj je bil tak sistem v zavodu, kjer je bila
zaposlena.
Broliha zanima ali to za občino pomeni kakšne finančne posledice? Župan pove, da ne.
Ravnatelj se priključi debati in pove, da zakonodaja ne predvideva, da se k postopkom tako vodenja
zavoda kot tudi spremembah odloka, pridružuje strokovnjake z ekonomskim znanjem, ker je
poudarek na pedagoških znanjih. Nadaljuje, da so v Svetu zavoda vključeni tudi starši z različnimi,
tudi ekonomskimi, znanji.
Svetniki se strinjajo, da se zapisnike sej Sveta zavoda pošilja na občino v obravnavo Odboru za
družbene dejavnosti.
D. Delavec prosi, da se sprejme sklep o tem, da predsednica odbora posreduje prejeti zapisnik vsem
svetnikom.
Župan predlaga, da se predlagani odlok sprejme po skrajšanem postopku.
V potrditev in sprejem predlaga naslednji sklep:
27. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
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28. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/6

Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2018 – skrajšani postopek
Župan povabi Simono Markič, da predstavi Zaključni račun Občine Preddvor. Simona Markič
predstavi zakonodajo, ki predpisuje roke za obravnavo oz. seznanitev zaključnega računa.
Markičeva na kratko obrazloži prihodke in odhodke v letu 2018. Predstavi večje izpade na prihodkih
in našteje neizvedene.
Župan odpre razpravo:
D. Delavec zanima ali za planinsko kočo na Jakobu občina dobi najemnino? Župan pove, da je dana
v brezplačno upravljanje PD Preddvor. Svetniki ob tem izpostavijo, da bi bil potrebno pregledati
vlaganja v objekt. Želijo, da PD Preddvor prikaže proračun in finančna sredstva, ki so namenjena v
vlaganja.
Župan predlaga, da Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne zadeve pregleda vlaganja,
najemnino in ostale finančne stvari. Ob tem, v kolikor je potrebno, predlaga županu v sprejetje nov
sklep glede upravljanja planinske koče na Sv. Jakobu.

Ad/7

Odlok o pokopališkem redu v Občini Preddvor – druga obravnava
Ekar Josip pove, da je glede na popravke pri prvem branju, dodana dikcija o nošenju zastav na
pogrebnih slovesnostih.
Pri sklepu o cenah se je dodala še cena za žarni grob, ki je enka enojnemu grobu.
Župan izpostavi še 5. točko 5. odstavka Odloka v kateri se določa obveznost plačevanja
pokopališke pristojbine, vendar cena le te, ni upoštevana v ceniku. Pri tem predlaga, da se
sprememba cenika sklene naknadno.
Župan odpre razpravo:
Berganta zanima kaj v primeru, ko nekdo neha plačevati za grob? Ekar poda obrazložitev, ki jo
določa Odlok. Župan doda, da se neplačnike terja o uradni poti, grob pa se lahko odda novemu
najemniku, po 10tih letih od zadnjega pokopa.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
29. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v drugi obravnavi sprejme Odlok o pokopališkem redu v
Občini Preddvor (011-0001/19-257/19).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
30. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o določitvi cen na pokopališčih v Občini
Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
Dodatek k sklepu: popravek cenika – vključitev pokopališke pristojbine.
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Ad/8

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor – skrajšani
postopek
Župan pri tej točki obrazloži, da se ta sprememba sprejema zaradi spremembe prostorskega plana
(OPN). Na kratko obrazloži spremembe, ki se nanašajo na Arheološko območje na Možjanci in
Tupaličah.
Župan odpira razpravo:
Berganta zanima ali je spisek spomenikov podan s strani občine ali ZVKD? Župan pove, da je odlok
občinski, vendar ga pripravlja skupaj z Zavodom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD). Bergant
izpostavi spomenik v Kokri (orel na skali), ki ga ni vključenega v seznam kulturnih spoemnikov.
Bohinec pove, da se predlog lahko poda, dokončno pa ga mora potrditi ZVKD.
Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
31. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov v občini Preddvor po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

32. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih
spomenikov v občini Preddvor (št. 007-0002/19-260/12).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/9

Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Preddvor - prva obravnava
Župan pove, da vodenje turističnih vodnikov po občini Preddvor, pravno ni bilo urejeno. Zato se s
tem odlokom ureja položaj, odnos, obveznosti, (in drugo) minimalne pogoje za vodnike.
Župan odpre razpravo:
Broliha zanima ali so pogoji, ki se zahtevajo za vodnike, sprejemljivi? Poda pomisleke, da je pogojev
premalo oz. so preohlapni, npr. definirati znanje jezikov itd.
Perka zanima kdo krije stroške vodenja? Župan pove, da stroške izstavi Zavod za turizem, ki izda
račun turistom. Občina ne nosi stroškov.
Predlaga se, da Svet zavoda sprejme cenik vodenja.
Do drugega branja se:
- pripravi cenik vodenja;
- 16. člen se popravi (v občinskem glasilu…)
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
33. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o lokalno turistični vodniški službi v Občini
Preddvor, v prvi obravnavi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
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Ad/10
Program pridobivanja
Pernuševa predstavi možnost odkupa parcele v Tupaličah. Ob tem pove, da je zadevo že
obravnaval Odbor za proračun, finance in premoženjsko pravne zadeve, ki je odkup potrdil. Odbor je
imel pripombe glede dostopne poti iz državne ceste in izvzem iz OPPN.
Župan pove, da občina lahko sama izpelje OPPN.
Po krajši razpravi se sprejme naslednji sklep:
34. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi Program pridobivanja in razpolaganja z občinskim
premoženjem za leto 2019 – dopolnitev št. 1.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/11
Izvzem iz JD
Pernuševa na kratko obrazloži vzrok izvzemanja iz javnega dobra. Ob tem pove, da se parcela ne
bo odtujevala ampak se bo po izvedenih postopkih – služnost dostopa, ponovno vzpostavila kot
javno dobro.
Ni razprave.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
35. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o izvzemu zemljišča št. 478-0010/17-s023/12.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/12
Kadrovske zadeve
Darja Delavec pove, da je prišla pobuda za imenovanja kandidata za svet zavetišča za zapuščene
živali. Predlaga se Marka Bohinca. Ob tem pove, da je bil slednji do sedaj tudi predsednik Sveta, kar
pa v bodoče ne želi več.
Brolih opozori, da s predlogi izbire ni bil seznanjen.
36. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v Svet zavetišča za zapuščene živali za območje Občine
Preddvor imenuje Marka Bohinca, stanujočega na naslovu Šiška 16, Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

37. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor za skupno listo Razvojnega sveta gorenjske regije predlaga
župana Občine Preddvor, Roka Robleka, roj. 14. 09. 1989, magister inženir agronomije,
stanujočega na naslovu Bašelj 20 a, Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
D. Delavec pove, kateri člani so bili predlagani člani za svet zavoda za turizem s strani Odbora za
gospodarstvo. Pri tem mora Občinski svet predlagati tudi kandidata s strani Občinskega sveta. S
strani svetnikov predlagajo Primoža Berganta.
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Bohinec pove, da Občina Preddvor predlaga 4 člane v Svet zavoda za turizem. Tri člane predlaga
Odbor za gospodarstvo, enega člana iz vrst svetnikov Občinskega sveta pa predlaga Komisija za
mandatna vprašanja.
Župan poda na razpravo:
38. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor imenuje predstavnike v Svet Zavoda za turizem Preddvor:
- s področja turizma: Maja Stružnik;
- s področja gospodarstva: Rok Šimenc;
- s področja kmetijstva: Minka Zupin;
- predstavnik ustanovitelja: Primož Bergant.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

39. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor imenuje za predstavnico Občine Preddvor v Svet lokalnih
skupnosti CSD Gorenjska, Lidijo Kos, stanujočo na naslovu Zgornja Bela 53 A, Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Darjo Delavec zanima ali se ve, kdaj direktorjem zavodov poteče mandat. Prosi, da se ji posreduje
informacija o poteku mandatov vseh direktorjev zavodov v Občini Preddvor.

Ad/13

Odlok o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava
Pri tej točki kratko predstavitev poda direktorica Gorenjskih lekarn, ga. Rakovec, ki na kratko
obrazloži, zakaj so se izvedle spremembe. Pri tem gre za drugo branje, ki je glede na prvo branje
spremenjen v delih, kjer so občine zahtevale popravke. Pri tem je v gradivu razvidno kje in katere
občine so podajale pripombe občine.
Po krajši razpravi župan poda na glasovanje naslednja dva sklepa:
40 SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)
41. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/14
Nove cene obdelave in odlaganja odpadkov
Svetniki se seznanijo s povišanjem cen obdelave in odlaganja odpadkov.
Razprave ni, župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
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42. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z novimi cenami obdelave in odlaganja odpadkov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih osem (8) članov.)

Ad/15
Razno
Perko prosi, da se na spletni strani popravi v rubriki Nadzorni odbor, saj so še vedno navedeni stari
člani.
Na spletni strani občine bi morali biti razpisi, ki jih razpisuje občina. Po pregledu spletne strani, se
ugotovi, da so vsi razpisi pravilno objavljeni na občinski spletni strani.
Župan prisotnim pokaže spletno stran Šenčurja kot primer dobre prakse.
Seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Katja Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Rok ROBLEK
župan
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