OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 6.12.2006
Številka: 06-os-1
Z A P I S N I K
1. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 6.12.2006 ob 18. uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10

Prisotni člani OS:

Stanislav Bergant, Anka Bolka, Danilo Ekar, Bojan Lavrinšek, Janez Polajnar, Slavko
Prezelj, Miro Roblek, Frančiška Rozman, Janez Snedec, Branko Tičar, Ciril Zupin

Odsotni:
Ostali prisotni:

/
mag. Franc Ekar, Miran Zadnikar, Janja Roblek – Občinska volilna komisija Preddvor,
Marko Bohinec – Občinska uprava Občine Preddvor
mediji: Petra Lombar – Radio Kranj, Deželna TV – Loka TV

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

5.
6.
7.

ugotovitev sklepčnosti;
določitev dnevnega reda 1. (redne) seje;
imenovanje mandatne komisije;
pregled poročila o izidu glasovanja na 4. rednih volitvah župana in članov občinskega sveta Občine
Preddvor 22.10.2006 in pregled poročila o izidu glasovanja na 4. rednih letnih volitvah župana
Občine Preddvor – 2. krog 12.11.2006;
potrditev mandatov članom občinskega sveta in županu Občine Preddvor;
imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Župan Franc Ekar ugotovi, da je število članov Občinskega sveta Občine Preddvor zadostno za sklepčnost,
čestita novemu sestavu za izvolitev, pozdravi navzoče in prične s sejo.
Ad/2
Določitev dnevnega reda 1. (redne) seje:
1. SKLEP:
Potrdi se dnevni red 1. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/3
Imenovanje mandatne komisije:
Župan Ekar pojasni, da gre za imenovanje začasne mandatne komisije v sestavi 3 članov, katero predlaga
župan in jo predlaga v potrditev sestavu Občinskega sveta in v primeru nepotrditve svet lahko predlaga druge
člane komisije.
Župan predlaga naslednje člane začasne mandatne komisije, in sicer mag. Stanislava Berganta, Bojana
Lavrinška in Braneta Tičarja.
Župan predlaga potrditev zgoraj navedenega predloga:
2. SKLEP:
Potrdi se imenovanje začasne mandatne komisije v sestavi mag. Stanislav Bergant, Bojan Lavrinšek in
Branko Tičar.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad/4
Pregled poročila o izidu glasovanja na 4. rednih volitvah župana in članov občinskega sveta Občine Preddvor
22.10.2006 in pregled poročila o izidu glasovanja na 4. rednih letnih volitvah župana Občine Preddvor – 2.
krog 12.11.2006:
Župan Ekar preda besedo predsednici Občinske volilne komisije Preddvor ge. Janji Roblek, ki poda
obrazložitev poročila, katerega so svetniki prejeli v gradivu.
Predsednica poročilo zaključi s čestitkami izbranim predstavnikom.
V razpravi na podano poročilo ni bilo pripomb.
3. SKLEP:
Potrdi se Poročilo o izidu glasovanja na 4. rednih volitvah župana in članov občinskega sveta Občine
Preddvor 22.10.2006 in Poročila o izidu glasovanja na 4. rednih letnih volitvah župana Občine Preddvor –
2. krog 12.11.2006.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/5
Potrditev mandatov članom občinskega sveta in županu Občine Preddvor:
Župan Ekar predlaga, da se izbere predsednika izmed članov začasne mandatne komisije in predlaga mag.
Stanislava Berganta.
4. SKLEP:
Za predsednika začasne mandatne komisije se imenuje mag. Stanislav Bergant.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Predsednik začasne mandatne komisije v potrditev predlaga naslednja sklepa:
5. SKLEP:
Potrdijo se mandati za člane Občinskega sveta Občine Preddvor sledečim: Stanislav Bergant, Anka Bolka,
Danilo Ekar, Bojan Lavrinšek, Janez Polajnar, Slavko Prezelj, Miro Roblek, Frančiška Rozman, Janez
Snedec, Branko Tičar, Ciril Zupin.
Sklep je bil sprejet soglasno.
6. SKLEP:
Potrdi se mandat za župana Občine Preddvor g. Miranu Zadnikarju.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Mag. Franc Ekar čestita članom novega sestava Občinskega sveta Občine Preddvor za izvolitev, še posebej
tudi novemu županu, g. Miranu Zadnikarju, kateremu preda besedo, obenem pa si želi sodelovanja v dobro
lokalne skupnosti še vnaprej.
Župan Miran Zadnikar se zahvali mag. Ekarju za čestitke in mu izreka v imenu občanov in članov Občinskega
sveta zahvalo za delovanje v županski funkciji v preteklem mandatu in predlaga sodelovanje pri tolmačenju
morebitne problematike. Istočasno se župan Miran Zadnikar zahvali predsednici Občinske volilne komisije
Preddvor in članom za korektno vodenje volilne procedure.
Članom Občinskega sveta Občine Preddvor župan Miran Zadnikar izreče čestitke ob izvolitvi in si želi
dobrega sodelovanja.
Novoizvoljeni župan, g. Miran Zadnikar nadaljuje s sejo po predlaganem dnevnem redu.
Ad/6
Imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje:
Župan pojasni, da Statut Občine Preddvor določa tričlansko komisijo, ob čemer pove, da je že predlagal, da bi
komisijo sestavljalo 5 članov, pri čemer pa opozarja na poseben postopek glede sprejema oziroma spremembe
akta statuta, tako da se predlaga imenovanje komisije v tričlanskem sestavu, opozori pa na prepotrebne
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spremembe tako Statuta Občine Preddvor kot tudi Poslovnika Občinskega sveta Občine Preddvor, kajti akta v
posameznih členih nista usklajena z zakonodajo.
Župan v razpravo članom Sveta predaja imenovanje članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
V razpravi je bil oblikovan naslednji predlog sestave predmetne komisije, in sicer: Bojan Lavrinšek,, Miro
Roblek in Branko Tičar.
Župan predlaga glasovanje o sklepu.
7. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje v
naslednjem sestavu: Bojan Lavrinšek, Miro Roblek in Branko Tičar.
Člani na svoji 1. seji potrdijo mandat izbranemu predsedniku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/7
Vprašanja in pobude:
1.
2.

Župan pojasni, da je točka Vprašanja in pobude statutarno določena točka dnevnega reda sej
občinskega sveta.
Župan še enkrat opozori na posamezne protizakonite dele Statuta Občine Preddvor in Poslovnika
Občinskega sveta in poudarja, da je potrebna čimprejšnja uskladitev z veljavno zakonodajo.

3.

Župan v nadaljevanju kratko povzame njegovo dosedanje delo, in sicer si je z dovoljenjem župana
preteklega mandata ogledal dokumentacijo projekta daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v
nadaljevanju DOLB), kjer je glede na sprejete sklepe očitno, da bo občina morala plačati davek na
odpis terjatev. Ob tem zaprosi za pomoč, predvsem člane prejšnjega sestava Sveta, za sodelovanje ob
pregledu dokumentacije in odločitvah dva člana, in predlaga Staneta Berganta in Bojana Lavrinška,
kjer bi ob pomoči strokovnega svetovanja projekt zaključili do zaključka leta 2006, predvsem glede
finančnih obveznosti. Nadaljuje, da pomoč članov Sveta smatra kot pomoč glede tolmačenja
morebitnih sprememb odločitev na Občinskem svetu.

4.

Glede udeležbe na sosvetu županov pri načelnici Upravne enote Kranj župan pojasni, da so bile
izpostavljene številne nerešene zadeve, predvsem pa izpostavi naslednje problematike:
ukinitev sklenitev poročnih zvez v gradu Hrib v Preddvoru, kar je posledica predvsem tega, da
Mercator kot lastnik objektov ni zainteresiran za izvajanje tovrstne dejavnosti, pri čemer je načelnica
UE Kranj prisotne pozvala, da je interes za sklepanje poročnih zvez izven Občine Kranj velik. Ob
tem pojasni, da bodo glede tega potekali razgovori z Mercatorjem oziroma z eventuelnim novim
lastnikom objekta gradu Hrib;
številne neusklajenosti se pojavljajo na področju okolja in prostora, predvsem pa je zaskrbljujoče
stanje na vodnem področju – vodovodni sistemi, kjer je ogromno zasebnih vodovodov, ki ne
izpolnjujejo vseh pogojev za delovanje kot javni vodovod in ne razpolagajo s predpisanimi
dovoljenji, pri čemer posebej izpostavi sankcije glede takih področij (neizdajanje gradbenih
dovoljenj);
glede delovanja dislociranih enot Upravne enote v obliki krajevnih uradov župan pojasni, da je bila
podana predvsem kritika zaradi nezadostnega števila ur prisotnosti in je bila predlagana drugačna
organizacija teh uradov – npr. en delavec Občinske uprave izvaja tudi naloge Upravne enote oziroma
delavec Upravne enote to delo izvaja v sklopu Občinske uprave, s čimer bi se zagotovila prisotnost
pet dni na teden.

-

-

-

5.

Župan pojasni, da bo potrebna v roku 14 dni zaradi sprejetja ustreznih sklepov oziroma ukrepov
(rebalans proračuna) seja Občinskega sveta in predlaga datum 19. 12. 2006 ob 18. uri, s čimer se
prisotni člani Sveta strinjajo.

6.

Župan predlaga, da se predvsem zaradi zagotovitve prisotnosti članov Sveta v čimvečjem številu
določi najustreznejši dan v tednu za izvedbo sej Občinskega sveta v letu 2007, kjer se po razpravi
svetnikov za dan sej Sveta določi četrtek.
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Župan ob zaključku svojega poročila v sklopu te točke odpira razpravo in članom Sveta predaja besedo. Župan
člane zaprosi za korektno in učinkovito sodelovanje.
Bivši župan, mag. Frans Ekar odgovarja na pobude župana Mirana Zadnikarja, in sicer zagotavlja sodelovanje
v bodoče, dodatno pa pojasni stanje na področju organizacije porok v Preddvoru in glede delovanja občinske
uprave. Nadalje mag. Ekar svetnikom razdeli poročilo glede nekaterih splošnih informacij, katere bi bilo v
naslednjem mandatu smotrno vzeti na znanje, jih upoštevati in razvijati.
1.

Bolkova sprašuje bivšega župana glede zakonitega (datumsko) sklica seje 1. seje Občinskega sveta,
nakar mag. Ekar odgovarja, da sklic ni bil pogojevan z njegovo voljo, opozori pa tudi na to, da je bil
v času po volitvah v upravi nepredviden bolniški staž. Mag. Ekar pove, da je glede delovanja v
številnih primerih potrebno sklepati kompromise, kar pa nikakor ne sme postati pravilo oziroma se ne
sme posluževati nezakonskih ukrepov.

2.

Bergant apelira, da se v novem mandatu ne bi pojavljale stare zamere med člani Sveta ali župani,
kajti potrebno se je posvetiti aktualni problematiki v korist celotni Občini Preddvor oziroma njihovim
občanom, kjer je potrebna pozitivna medsebojna pomoč.

3.

Marko Bohinec, direktor Občinske uprave Občine Preddvor, članom Občinskega sveta predloži
priročnik za člane občinskih svetov, katerega je pripravila Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju
SOS), v katerem je kratko predstavljena vloga lokalne samouprave in obenem tudi vloga svetnikov
pri svojem delu. Obenem svetnikom predstavi tudi knjižico v vezi lokalnih volitev 2006, ki jim je
prav tako na voljo za pregled.
Obenem Bohinec svetnike in tudi župana kot novoizvoljene funkcionarje opozori na nujno in
zakonsko pogojevano oddajo obrazcev o prijavi premoženjskega stanja Komisiji za preprečevanje
korupcije v roku enega meseca po nastopu mandata in jim razdeli predpisane obrazce. Obenem jim
razdeli tudi brošuro Komisije za preprečevanje korupcije.
Bohinec svetnikom razdeli tudi evidenčne liste za vpis podatkov, katere Občinska uprava potrebuje
predvsem zaradi nakazila izplačil sejnin.
Bohinec pojasni, da bodo na sejah Občinskega sveta prisotni člani Občinske uprave, kadar se bo
razpravljalo o zadevah, za katere so posamezniki pristojni in bodo o posameznih točkah poročali.
Obenem svetnike naproša, da morebitna konkretna vprašanja pisno posredujejo (kot je zabeleženo
tudi na vabilu za sklic seje Sveta) dva dni pred sejo, na podlagi katerih se lahko pripravijo ustrezne
obrazložitve.
Nadaljuje, da se seje Sveta snemajo na magnetogram in na podlagi le-tega se tudi pripravljajo
zapisniki.
Bohinec pove še, da vsakoletno potekajo obdarovanja najmlajših in starejših občanov v občini, glede
česar svetniki prejmejo določena navodila – prevzem daril, sodelovanje na predstavah in obisk
starejših.

4.

Prezelj, kot urednik občinskega glasila Viharnik, sprašuje glede izdaje tega glasila v nadalje oziroma
glede druge različice glasila, meni pa, da je pred zaključkom leta primerno izdati glasilo – voščila
ipd. Glede na proceduro izdaje predlaga, da se sprejme odločitev, ali se glasilo pripravi pred iztekom
leta.
Prezelj predlaga, da se v uredniški odbor imenuje morebitni zainteresirani nov član, nakar župan
predlaga, da se potrdi do zaključka leta začasni uredniški odbor.

8. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor potrdi začasni mandat uredniškega odbora občinskega glasila Viharnik v
sestavi Slavko Prezelj, Marko Bohinec, Karmen Strle, ki pred iztekom leta 2006 pripravi praznično edicijo
glasila.
Sklep je bil sprejet soglasno.
5.

Župan sprašuje glede pravil oziroma načina glasovanja, pri čemer Bohinec pojasni, da statut na tem
področju ni usklajen z Zakonom o lokalni samoupravi, kajti štejejo se le opredeljeni glasovi, torej ZA
ali PROTI, vzdržanih torej ni oziroma se smatra, da kdor se ni opredelil, ni glasoval in se ne šteje v
kvoto.

6.

Župan predlaga pojasnitev glede nalog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nakar
Bohinec odgovarja, da je delo komisije pripraviti poziv (administrativno-tehnična dela izvede
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Občinska uprava) političnim strankam in organizacijam za evidentiranje kadrov za izpopolnitev
komisij in odborov Občine Preddvor. Naloga komisije je, da prejete predloge pregleda in pripravi
predloge za potrditev na seji Občinskega sveta.
Župan predlaga, da se tabela odborov in komisij pregleda že na tej seji in se na podlagi tega pozove
pristojne k predlaganju kandidatov za zasedbo mest. Predlaga, da se poziv za predloge članov
občinskih odborov in komisij posreduje tudi drugim organizacijam in društvom, predvsem zaradi
transparentnosti kandidatov.
Bohinec predstavi odbore in komisije Občinskega sveta ter sestavo le-teh, za katere je potrebno
predlagati in izbrati člane – svetniki so pregled delovnih teles v pisni obliki prejeli na seji.
Župan v razpravi predlaga potrditev seznama in sestave delovnih teles oziroma spremembe glede leteh, npr. združitve odbora za malo gospodarstvo in turizem ter odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, pri
čemer Bergant in Zupin predlagata dosedanjo ločeno vodenje teh dveh odborov, predvsem zaradi
velike različnosti oziroma specifike tematik na teh dveh področjih.
Glede Komisije za pripravo dokumentacije in sestavo seznama upravičencev za povračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje Bohinec predlaga, da se le-ta ohrani in deluje naprej.
Glede krajevnih odborov župan pojasni, da se sestava le-teh oblikuje na zborih krajanov oziroma
občanov po vaseh, kjer naj bodo svetniki pobudniki in organizatorji teh srečanj in lokacij, poskrbeti
pa je smotrno, da so v krajevnih odborih zastopniki različnih vasi oziroma naselij. Zbori krajanov naj
bi potekali sredi januarja, poziv pa naj bi bil objavljen tudi v občinskem glasilu.
Bergant pojasni, da naj bi krajevni odbori predstavljali povezovanje med občinskim svetom in
krajani, pri čemer gre v sestavi 1 član občinskega sveta in 5 zunanjih članov – krajanov za logično
razmerje glede pridobivanja informacij, dočim v večjih odborih pa razmerje 3 svetniki in 3 zunanji
razmerje ni tako ugodno in predlaga povečanje razmerja med svetniki in zunanjimi predstavniki
odbora oziroma predstavniki krajanov, kajti namen je pridobivanje čim različnejšega spektra
informacij.
Župan predlaga, da se glede sestava krajevnih odborov (razmerje števila svetnikov in zunanjih
članov) razprava pred zbori krajanov odvija v ožjem krogu svetnikov.
Župan predlaga sklep oziroma odločitev svetnikov glede imenovanja Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki v preteklem mandatu ni bil ustanovljen, Zakon o varnosti cestnega prometa pa ga
določa, pri čemer število članov določi občinski svet.
9. SKLEP:
V skladu z 22. členom Zakona o varnosti cestnega prometa se imenuje Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Preddvor v sestavi 3 članov, pri čemer je en član svetnik Občinskega sveta
Občine Preddvor in predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor je tudi
član Sveta za javno varnost Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Župan predlaga glasovanje o sledečih sklepih.
10. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se strinja s sestavo delovnih teles (odborov in komisij) Občine Preddvor v
predlagani obliki.
Sklep je bil sprejet soglasno.
11. SKLEP:
Število članov posameznih krajevnih odborov določijo pristojni svetniki pred sklicem zborov krajanov,
dokončno število članov krajevnih odborov pa potrdi Občinski svet Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
7.

Župan na podlagi sprejetih zaključkov pozove Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, da pripravi pozive za posredovanje predlogov za sestavo posameznih delovnih teles v
Občini Preddvor političnim strankam in ostalim organizacijam ter društvom ter določi rok za
posredovanje teh predlogov. Rok mora biti usklajen glede na izid občinskega glasila, pri čemer
Bohinec pojasni, da bodo ustrezni obrazci na razpolago za prevzem interesentom tudi v Občinski
upravi, župan pa opozarja, da je potrebno v obrazce vključiti rubriko za navedbo referenc oziroma
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opis izkušenj na področju, za katerega je kandidat predlagan, s čimer se bodo delovna telesa lahko
lažje oblikovala strokovno in bodo delovna telesa prevzela odgovornost za svoje delovanje.
8.

Bergant sprašuje glede GSM signala v Kokri, v zvezi s čimer je bila na družbi Si.Mobil in Mobitel
poslana prošnja za obrazložitev, nakar Bohinec odgovarja, da s strani Mobitel je bil odgovor
posredovan, s strani Si.Mobila pa kljub urgencam odgovora še vedno ni.
V zvezi s tem Lavrinšek sprašuje, ali glede na stanje v Kokri obstaja možnost, da se postaja z
Breškega polja odstrani, na kar Bergant odgovarja, da na obstoječem oddajniku nobena antena ni
usmerjena v Kokro in bi bilo potrebno namestiti tretjo anteno, ki bi omogočala signal v Kokri.

9.

Bergant sprašuje glede izplačila vzdrževalcem oziroma plužilcem snega za preteklo sezono, na kar
Bohinec odgovarja, da je račun s strani stranke Brlec s.p., preko katerega se izvaja plačilo, že bil
posredovan in je v upravi zabeležen, plačilni rok pa je 30 dni po prejemu računa in znesek bo njemu v
roku nakazan, le-ta pa bo plačila izvajal naprej.
Župan predlaga, da se v nadalje plačila izvajajo preko Turističnega društva Kokra v obliki dnevnic.
Bergant predlaga, da bi se plačilo lahko izvajalo tudi v obliki kmetijskih subvencij, na kar Bohinec
odgovarja, da je na področju teh subvencij prišlo do številnih sprememb in je potrebno počakati na
nadaljnja navodila na tem področju.

10. Roblek se pridružuje prej podanima pobudama Berganta in Zupina, da se člani Sveta ne bi
opredeljevali glede na strankarsko pripadnost, pač pa da se dejanja izvajajo v dobro občanov in
občine, pri čemer omenja dolgove iz preteklih ali predpreteklih mandatov, na kar Bohinec odgovarja
in pojasni, da se rebalans proračuna ne pripravlja zaradi kakršnihkoli ostalih dolgov, pač pa zaradi
usklajevanja postavk med planom proračuna in porabo sredstev.
Ob tem župan apelira na Občinsko upravo, da se na naslednji seji pripravi podrobnejša obrazložitev
proračuna in obrazložitev rebalansa oziroma spremembe proračuna med tekočim proračunskim letom.
11. Bergant glede na poprejšnja opozorila glede neusklajenosti Statuta in Poslovnika z zakonodajo
sprašuje, v kakšnih razsežnostih gre za te neusklajenosti, na kar Bohinec odgovarja, da gre predvsem
za neusklajenost s spremembami v zvezi z zakonodajo o lokalni samoupravi.
12. Prezelj opozori na ureditev ažurne internetne strani Občine Preddvor, pri čemer župan apelira na
Občinsko upravo, da to prednostno ureja, pri čemer Bohinec odgovarja, da je potrebno sodelovanje z
zunanjim strokovnim sodelavcem.
V razpravi svetniki izpostavljajo potrebnost tako elektronskega kot pisnega medija – različno glede
na obveščenost občanov, ki z e-pošto ne operirajo, kot glede e-poslovanja s strankami, ki potrebujejo
storitve uprave, s čimer bi se tudi delo uprave zelo racionaliziralo.
Ob predlogu, da svetniki prejemajo gradivo za seje Občinskega sveta po elektronskem mediju, so
mnenja članov različna, zaenkrat pa se to izvaja glede na razpoložljivo tehnično opremljenost in
usposobljenost v upravi.

Župan se svetnikom zahvali za udeležbo in ob 19.40 zaključi sejo.
Zapisala:
M. Strle

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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