OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 19.12.2006
Številka: 06-os-2
Z A P I S N I K
2. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 19.12.2006 ob 17. uri v Domu starejših občanov, Potoče 2, Preddvor

Prisotni člani OS:

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

Odsotni:
Ostali prisotni:

Janez Snedec (opravičeno odsoten)
župan Miran Zadnikar, Marko Bohinec – direktor Občinske uprave Občine Preddvor,
Darka Rozman, Občinska uprava Občine Preddvor (računovodska služba) – k točki 4,
Darwin Fink, Občinska uprava Občine Preddvor (okolje, prostor in gospodarske javne
službe) – k točkama 12 in 13.
mediji: Petra Lombar - Radio Kranj; Stojan Saje – Gorenjski glas; Deželna TV – Loka
TV

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 1. (redne) seje in realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 2. (redne) seje;
odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2006 - skrajšani postopek;
sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007 –
predlog;
sklep o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 – predlog;
sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2007 – predlog;
sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007 – predlog;
sklep o določitvi cen za storitve na pokopališčih v Občini Preddvor – predlog;
določitev cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru - predlog;
določitev cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli - predlog;
soglasje k financiranju nabave premične opreme na odlagališču v Tenetišah – predlog;
sklep o povišanju cene pitne vode – predlog;
mnenje k razrešitvi ter mnenje k imenovanju kandidata za direktorico Doma starejših občanov
Preddvor - predlog,
vprašanja in pobude.

Župan pozdravi g. Petra Starca in se mu zahvali za odstop prostora za zasedanje 2. seje Občinskega sveta ter
mu preda besedo. G. Starc pozdravi navzoče svetnike, prav tako pa tudi go. Andrejo Valant, ki bo po
njegovem odhodu v pokoj prevzela direktorsko mesto v Domu starejših občanov Preddvor. G. Starc kratko
predstavi tudi bodoče spremembe v domu in predvsem pozove župana in svetnike k sodelovanju pri
uresničevanju te nove ideje in projekta.
Navzoče pozdravi tudi ga. Andreja Valant.
Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Župan Miran Zadnikar ugotovi, da je število članov Občinskega sveta Občine Preddvor zadostno za
sklepčnost, pozdravi navzoče in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 1. (redne) seje in realizacije sklepov:
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Bergant predlaga, da se svetnikom predloži realizacija sklepov iz prejšnjega mandata, nakar župan pove, da je
že naročeno poročilo o realizaciji sklepov iz prejšnjega in predprejšnjega mandata s kratkimi obrazložitvami.
12. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 1. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
13. SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 11. 12. 2006.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/3
Določitev dnevnega reda 2. (redne) seje:
14. SKLEP:
Potrdi se dnevni red 2. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/4
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2006 - skrajšani postopek:
Župan preda besedo ge. Darki Rozman, računovodska služba, ki svetnikom poda kratko obrazložitev, katero
so svetniki prejeli v gradivu v pisni obliki in obenem tudi poda spremembe v tekstualnem delu obrazložitve
splošnega dela proračuna.
V razpravi župan pojasni, da nekatere izvajane investicije niso bile usklajene s proračunom in so vključene v
rebalans, in sicer: adaptacija kuhinje v vrtcu v Preddvoru, asfaltiranje ceste v Bašlju in projekt regijski park
Kamniško-Savinjske Alpe, nakar Rozmanova pojasni, da so neodplačane naslednje postavke: za investicijo v
OŠ Preddvor 8 mio. SIT (za Tehnik SGP), 24 mio. SIT (Učilna d.o.o.), vendar se le-te mesečno odplačujejo,
prav tako pa je še neplačana adaptacija kuhinje v vrtcu v Preddvoru v višini 19. mio. SIT. Nadaljuje, da za
asfaltiranje ceste v Bašlju še ni prejetega računa, investicija pa se ocenjuje na cca 13 mio. SIT.
Bergant sprašuje župana glede splošne ocene finančnega stanja v občini, nakar župan odgovarja, da predvsem
zaradi predprazničnih dogodkov s stanjem še ni v celoti seznanjen, moti pa ga predvsem to, da občina trenutno
z nobenim projektom ne sodeluje na nobenem razpisu za pridobitev sredstev.
Nadalje glede sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju DOLB) župan pojasni, da je
občina oziroma Energetika Preddvor glede na dogodke dolžna plačati cca 106 mio. SIT davka, pri čemer pa
omeni možnost prenosa te terjatve na občino, ki pa tega davka ni dolžna plačati, pojasni pa, da so avstrijski
partnerji, ki so sodelovali pri tem projektu, v celoti in popolnoma odstopili od razreševanja te situacije. Ob tem
pove, da je pri razgovorih sodelovala tudi Odvetniška družba Hočevar-Mokorel, ki bo pri tem sodelovala še
nadalje, vendar zaradi dejstva, da davčni sistem ni bil preverjen, ne odgovarja za nastalo situacijo.
Bergant poda zaključek, katerega je izpostavil že nekajkrat, in sicer, da so vsi vpleteni partnerji iz situacije
izšli brez obveznosti, glede česar pa je situacija za občino popolnoma nasprotna, nakar župan pove, da bo na
temo DOLB po preveritvi celotnega stanja sklicana posebna seja, na kateri bodo predložene možne variante
razrešitve te situacije, še vedno pa se pričakuje tako strokovna kot tudi finančna pomoč določenih, v projektu
udeleženih institucij.
Lavrinšek meni, da bi bila pomoč s strani države izražena s tem, da se odpiše plačilo dolga, kar bi pomenilo
sanacijo in nadaljnji razvoj projekta v občini, pri čemer župan opozori na pogojenost le-tega z zakonodajo.
Bergant poudarja, da se ne gre slepiti, da je bilo občini s strani avstrijskih partnerjev karkoli podarjeno, kajti
meni, da partnerji s tem so zaslužili, s čimer se župan v celoti ne strinja, kajti šlo je za dolgoročno naložbo, ki
naj bi se po določenem obdobju obrestovala.
Zupin, kot član preteklega sestava sveta, sprašuje, zakaj pred predložitvijo sklepov v odločanje oziroma
potrjevanje prejšnjemu sestavu ni bil preverjen davčni sistem, kajti prav iz tega razloga je bila na eni prejšnjih
sej razprava odložena, sedaj pa je ta davek potrebno plačati, nakar Bohinec odgovarja, da je bilo ugotovljeno
po izjavah direktorja Energetike Preddvor d.o.o., g. Damjana Muleja, da obstaja le minimalna verjetnost za
plačilo davka.
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Župan še enkrat predlaga, da se glede investicije DOLB skliče posebna seja, kajti na tak način bi se izognili
stalnemu ponavljanju te zadeve na sejah sveta, ob čemer Bolkova predlaga, da se svetnikom pripravi tudi pisna
obrazložitev situacije v zvezi s tem projektom.
Bolkova v zvezi s predložitvijo rebalansa 2006 sprašuje, kako ta razlika v rebalansu vpliva na proračun 2007
in kdaj se proračun za naslednje leto sprejema.
Rozmanova odgovarja, da se bo manko v novem proračunu moral upoštevati, in sicer na za to opredeljenih in
določenih postavkah, glede sprejetja proračuna za leto 2007 pa Bohinec pojasni, da naj bi bil le-ta sprejet do
zaključka leta 2006, vendar je predvsem zaradi izvedbe lokalnih volitev pri tem prišlo do zaostanka in bo v
začetku leta izvajano začasno financiranje, glede česar sklep sprejme župan, občinski svet pa le-to z
nadaljnjim sklepom še lahko podaljša – v tem obdobju se izplačevanje izvršuje v obliki dvanajstin za enake
namene in v enaki višini kot v preteklem proračunskem letu, torej letu 2006.
Župan predlaga in apelira, da naj bi pri pripravi proračuna sodelovali člani občinskega sveta, določiti pa je
potrebno tudi investicijske projekte, s katerimi bi občina lahko kandidirala na razpisih za pridobitev
nepovratnih sredstev evropskega sklada, kajti občina v tem trenutku takega projekta nima, do konca marca
2007 pa bi bilo potrebno določiti in podati predloge za kandidature na razpisih, pri čemer lahko poteka tudi
sodelovanje z BSC d.o.o., Poslovno podporni center, iz Kranja in sosednjimi občinami pri določenih projektih.
Župan nadaljuje, da bo predvidoma januarja občanom omogočena širša predstavitev regijskih razvojnih
projektov in programov Gorenjske, kjer bodo vsem predstavljene panoge in posamezni razpisi.
Bolkovo zanima, o kateri vrsti razpisov je govora in na katerem nivoju se pri tem lahko pričakuje sodelovanje
oziroma pomoč, nakar župan odgovarja, da gre za različne programe, za katere se na državnem nivoju po
regijah razdelijo sredstva, pri čemer poudari, da so za Gorenjsko za obdobje 2007-2013 predvidena velika
sredstva, za katera je mogoča kandidatura, predstavitev glede tega pa bo pripravila BSC d.o.o., regionalna
razvojna agencija.
Bohinec ob tem pojasni, da večjih investicijskih projektov v občini ni predvsem zaradi še odplačevanja
investicije v šoli v Preddvoru, predlaga pa, da se vnaprej določijo projekti, katere bi občina lahko uspešno
pripeljala do zaključka.
Bolkova sprašuje, ali za področje občine obstaja dolgo-, srednje- oziroma kratkoročni razvojni program, nakar
Bohinec odgovarja, da je bil v pripravi občinski razvojni program, katerega je v osnutku obravnaval tudi
občinski svet, potem pa so se pripravljali regionalni razvojni projekti oziroma razvojne usmeritve, zaključi pa,
da je za občino ključno sodelovanje v regionalnem razvojnem programu 2007-2013.
Robleka zanima pojasnilo v zvezi s tolmačenjem v prejšnjem mandatu, in sicer da je zaradi asfaltiranja ceste v
Bašlju potreben rebalans, sedaj pa se je cesta delno asfaltirala, občinski svet pa kljub temu obravnava predlog
rebalansa, nakar Bohinec odgovarja, da predvidenih sredstev v letu 2006 za predmetno cesto v proračunu ni
bilo in bi v proračunu glede začetka morala obstajati postavka, na kateri bi se zagotovila določena sredstva za
začetek del, plačilo pa bi se preneslo v leto 2007. Tolmačeno je bilo, da je rebalans potreben, kajti v občini se
nobena investicija ne more pričeti oziroma se izvajati, če v proračunu ni za to določena postavka oziroma niso
opredeljena sredstva. Rebalans pomeni uskladitev med občinskimi prihodki in odhodki, izplačuje pa se lahko
le sredstva, ki so predvidena v odhodkih. Bohinec še enkrat poudari, da sredstev za cesto v višini cca 13 mio.,
kar pa pomeni le del sredstev za to investicijo, v proračunu 2006 ni bilo, zato se izplačilo prenaša v leto 2007
oziroma v breme proračuna 2007.
Roblek sprašuje glede postavke 4208 – Študije o izvedljivosti projektov, proj. dokum., nadzor oziroma glede
povečanje te postavke za 242 %, nakar Fink odgovarja, da je bilo potrebno zaradi možnosti nadaljevanja
investicije kanalizacije v Bašlju pripraviti določene projekte in dokumentacijo, na podlagi česar bo možno
izvesti nadaljnji razpis za izbor izvajalca, Bohinec pa še pojasni, da je bil zaradi zavrnitve vloge Občine
Preddvor sprožen upravni spor, ki je bil za občino pozitivno razrešen in so bila odobrena dodatna sredstva s
strani države, vendar pa teh sredstev občina še ni prejela, bistveno pa je, da je projekt pripravljen za izvedbo,
ko bodo sredstva na razpolago.
Po končanih razpravah prisotnih svetnikov župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov.
15. SKLEP:
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2006 (odl135/06) se sprejme po
skrajšanem postopku v predlaganem besedilu s prilogami.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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16. SKLEP:
Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2006 (odl135/06) v
predlaganem besedilu s prilogami s sledečimi spremembami:
- v obrazložitvi splošnega dela proračuna – pregled odhodkov po funkcionalnih področjih se:
1. na funkcionalnem področju 05 (Varstvo okolja), konto 4206 (Nakup zemljišč in naravnih
bogastev) besedilo »Postavka se odpravi v celoti v znesku 15.190 tisoč sit, ker ni bil izveden projekt
odkupa zemljišč za kanalizacijo v Bašlju, služnost za dostop do čistilne naprave se ni mogla
nakazati zaradi smrti lastnika in bo potrebno poračunati po prejemu sklepa o dedovanju.«
spremeni, in sicer: »Postavka se odpravi v celoti v znesku 15.190 tisoč sit, ker ni bil izveden projekt
odkupa zemljišč za čistilno napravo v Preddvoru, služnost za dostop do čistilne naprave se ni mogla
nakazati zaradi smrti lastnika in bo potrebno poračunati po prejemu sklepa o dedovanju.«
2. na funkcionalnem področju 08 (Rekreacija, kultura in dejavnost), konto 4133 (Tekoči transferi v
javne zavode in druge izvajalce javnih služb) besedilo »Osrednja knjižnica za knjižnici Preddvor in
Bela – postavka ostaja enaka postavki v sprejetem proračunu.« spremeni, in sicer: »Osrednja
knjižnica za knjižnico Preddvor – postavka ostaja enaka postavki v sprejetem proračunu.«
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/5
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007 – predlog:
Bohinec poda kratko obrazložitev, in sicer se pred zaključkom vsakoletno povečujejo zneski določnih storitev
oziroma obveznosti, za katere občina izdaja fakture, gre pa za povečanje teh zneskov za 2,5 %, kar pomeni
povišanje v okviru rasti življenjskih stroškov.
Bolkova sprašuje, zakaj se pri povišanju odstopa od rasti življenjskih stroškov v višini 2,3 %, nakar Bohinec
odgovarja, da gre za pričakovan odstotek povišanja do zaključka leta, obenem pa za usklajeno povišanje glede
na druge sosednje občine.
17. SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007, št.
06-s071/06-os.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/6
Sklep o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 – predlog:
Kratko obrazložitev pisnega predloga poda Bohinec.
18. SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2007, št. 06-s072/06-os.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad/7
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2007 – predlog:
Kratko obrazložitev pisnega predloga poda Bohinec.
19. SKLEP:
Sprejme se Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2007, št. 06-s073/06-os.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/8
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007 – predlog:
Kratko obrazložitev pisnega predloga poda Bohinec.
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20. SKLEP:
Sprejme se Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007, št. 06-s077/06-os v
predlaganem besedilu z dopolnitvijo, in sicer se pri navedbi zneskov plačila najemnin za nekmetijsko rabo
doda na m² (Є/ m²).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/9
Sklep o določitvi cen za storitve na pokopališčih v Občini Preddvor – predlog:
Kratko obrazložitev pisnega predloga poda Bohinec.
21. SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2007 (06-s076/06-os) v
predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/10
Določitev cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru – predlog:
Kratko obrazložitev pisnega predloga poda Bohinec.
V razpravi Bolkova predlaga, da se v ceniku doda kriterij znesek/uro, s čimer so se ostali prisotni strinjali.
22. SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2007, št. 06s074/06-os s sledečo spremembo: pri navedbi zneskov za plačilo se doda na »uro« (Є/uro).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/11
Določitev cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli – predlog:
Kratko obrazložitev predloga poda Bohinec, upošteva pa se enaka dopolnitev besedila sklepa kot pri
predhodni točki.
23. SKLEP:
Sprejme se Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2007, št. 06s075/06-os s sledečo spremembo: pri navedbi zneskov za plačilo se doda na »uro« (Є/uro).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/12
Soglasje k financiranju nabave premične opreme na odlagališču v Tenetišah – predlog:
Kratko obrazložitev predloga, katerega so svetniki prejeli v pisni obliki, poda Fink.
Po razpravi so si svetniki enotni, da se v nadalje v obravnavo in potrjevanje sklepi definirajo točno in
nedvoumno, predvsem v izogib različnim možnostim tolmačenja oziroma interpretacij.
Glede na besedilo sklepa, ki je bil v potrjevanje posredovan tudi ostalim občinama, župan predlaga, da se
sklep sprejme v predlagani obliki, poudarja pa, da je zgoraj navedeno pobudo svetnikov potrebno dosledno
upoštevati pri oblikovanju sklepov v nadalje.
24. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor izjavlja, da se s financiranjem nabave premične opreme – bager na kolesih z
dvižno kabino za nakladanje v drobilec odpadkov, financira infrastruktura odlagališča Tenetiše.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/13
Sklep o povišanju cene pitne vode – predlog:
Pobudo Vodovodne zadruge Preddvor, katero so svetniki v gradivu prejeli v pisni obliki, poda Fink.
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25. SKLEP:
Občinski svet občine Preddvor se strinja s predlaganim povišanjem cene v višini 7,1%, kar znese 0,30 EUR
od 01.01.2007 dalje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/14
Mnenje k razrešitvi ter mnenje k imenovanju kandidata za direktorico Doma starejših občanov Preddvor –
predlog:
Že v pisni obliki posredovano gradivo svetnikom kratko obrazloži in predstavi Bohinec, nakar župan predlaga
sprejetje naslednjih sklepov.
26. SKLEP:
Potrdi se pozitivno mnenje k razrešitvi direktorja Doma starejših občanov Preddvor, g. Petra Starca, ki ga je
podal župan Občine Preddvor z dopisom št. 100-0004/06-253/Ž, dne 6.11.2006.
Sklep je bil sprejet soglasno.
27. SKLEP:
Na osnovi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04-UPB1) Občina Preddvor izdaja
pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke ge. Andreje Valant, roj. 27.8.1968 za direktorico Doma starejših
občanov Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/15
Vprašanja in pobude:
1.

Župan člane sveta seznani, da bo s 1. 1. 2007 župansko funkcijo opravljal poklicno, predvsem zaradi
opravljanja in izvrševanja prevzetih obveznosti in dolžnosti v polnem obsegu.

2.

Župan pove, da se je udeležil sestanka sveta gorenjske regije – svet županov občin Gorenjske – na
BSC v Kranju, kjer je potekala predstavitev regionalnega razvoja za obdobje 2007-2013, predstavljen
pa je bil tudi predlog sofinanciranja te službe, ki koordinira projekte regionalnega razvoja, ki morajo
biti predlagani do konca marca 2007, pred tem pa je potrebno ustrezno urediti lastniška razmerja,
zahtevano dokumentacijo in ostalo.

3.

Župan še enkrat pojasni, da v zvezi s projektom DOLB poteka seznanjanje z dokumentacijo, poteka
pa tudi iskanje variantnih rešitev, o čemer bo govora na posebni seji Občinskega sveta.

4.

Župan svetnike seznani, da je Občina Preddvor v prejšnjem mandatu podpisala pogodbo o pristopu in
o sofinanciranju projekta Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, katerega vodi Logarska dolina
d.o.o., s strani direktorja oziroma vodje projekta pa je bila pobuda oziroma ideja o ustanovitvi tega
parka že predstavljena županu in svetniku Bergantu, potrebna pa bo obsežnejša predstavitev
krajanom v Kokri.

5.

Župan pove, da bo še nadalje potekalo sodelovanje z odvetniško družbo Hočevar-Mokorel, ki za
občino izvaja pravne storitve in svetovanje.

6.

Bohinec pojasni, da je že potekal prvi sestanek Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in eden od zaključkov predmetne komisije je bil, da se za predstavnika v skupščini
Komunale Kranj in sosvetu načelnika Upravne enote Kranj po tradiciji predlaga župana.

28. SKLEP:
Za člana skupščine Komunale Kranj, javno podjetje d.o.o., se za mandatno obdobje 2006-2010 kot
predstavnika Občine Preddvor imenuje župana, g. Mirana Zadnikarja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
29. SKLEP:
Za člana koordinacijskega sosveta Upravne enote Kranj se za mandatno obdobje 2006-2010 kot
predstavnika Občine Preddvor imenuje župana, g. Mirana Zadnikarja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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7.

Bohinec glede na vzpostavitev v delovanje občinske spletne strani in predvsem zaradi potrebe po
informiranosti čim širšega kroga občanov o delovanju tako sveta kot ostalih organov občine predlaga
naslednji sklep.

30. SKLEP:
Uradne objave Občine Preddvor se objavljajo v Uradnem glasilu Občine Preddvor, ki se z dnem izdaje
objavlja na spletni strani Občine Preddvor. Tiskana izdaja je namenjena le zakonsko obveznim institucijam,
brezplačno pa je na voljo tudi v prostorih občinske uprave. Z dnem izdaje se Uradno glasilo Občine
Preddvor za najmanj 7 dni razobesi na oglasni deski v zgradbi Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
8.

-

Župan pojasni, da bodo v januarju prihodnjega leta potrebni sklici zborov krajanov in predlaga, da se
dorečejo termini in lokacije teh zborov.
Po razpravi in uskladitvi mnenj vseh prisotnih se predlaga naslednje termine in lokacije:
KO Kokra – nedelja, 14. 1. 2007 ob 10. uri v OŠ Kokra – obenem poteka tudi predstavitev projekta
Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe;
KO Preddvor – ponedeljek, 15. 1. 2007 ob 18. uri v Domu krajanov v Preddvoru;
KO Mače – torek, 16. 1. 2007 ob 19. uri v Domu krajanov v Preddvoru;
KO Tupaliče – sreda, 17. 1. 2007 ob 18. uri na Možjanci (Štirn) za naselji Možjanca in Potoče ter ob
19.30 na Bregu (Ušlakar) za naselji Breg in Tupaliče;
KO Bela – četrtek, 18. 1. 2007 ob 19. uri v Domu krajanov na Zgornji Beli;
KO Bašelj – petek, 19. 1. 2007 ob 19. uri v brunarici TD Bašelj.

Obvestila po vseh gospodinjstvih se razpošljejo 12. januarja 2007 z navedbo vseh sklicev zborov in
dnevnim redom poteka zbora krajana (pozdrav župana in predstavitev delovanja občine, volitve in
imenovanje članov krajevnih odborov, pobude krajanov). Zbore krajanov skliče župan, samo izvedbo pa
vodijo svetniki posameznih odborov, na zborih pa je prisoten tudi direktor Občinske uprave, Marko
Bohinec.
Bergant predlaga, da svetniki predčasno pripravijo tudi predloge kandidatov za člane krajevnih odborov,
katere bodo predložili v razpravo, obenem pa Lavrinšek tudi predlaga, kar je bil tudi zaključek Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se število članov krajevnih odborov predvsem zaradi
racionalnosti in lažjega dela glede na prejšnja leta ne menja in ostane enako, torej 6 članov posameznega
krajevnega odbora.
Prezelj predlaga, da se v proračunu za naslednje leto predvidi v proračunu posebna postavka za delovanje
krajevnih odborov, pri čemer Bohinec opominja, da sredstva iz proračuna dodeljuje župan, ki je tudi
odgovoren za izvrševanje proračuna.
Župan predlaga, da se razporeditev sredstev izdela po zborih krajanov, potrebno pa bi bilo sestaviti tudi
prioritetno listo potreb, o kateri bi razpravljal občinski svet, zaključi pa, da je v proračunu vsekakor
smotrno predvideti sredstva za potrebe krajevnih odborov, kamor pa ne sodijo sredstva za večje investicije
in skupne potrebe občine, pač pa prioritete, ki so oziroma bodo izpostavljene v krajevnih sredinah.
9.

Župan ob zaključku leta izpostavi še vprašanje obdarovanja starejših občanov in po različnih pobudah
in predlogih so svetniki sprejeli zaključek.

31. SKLEP:
Ob zaključku leta 2006 se v Občini Preddvor z darilnimi paketi obdarujejo občani, starejši od 80 let.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Župan se svetnikom zahvali za udeležbo in ob 20. uri zaključi sejo.
Zapisala:
M. Strle

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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