OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 19.06.2008
Številka: 08-os-15a

Z A P I S N I K
nadaljevanja 15. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 19.06.2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor

Prisotni člani OS:

Stanislav Bergant (od 18.10 dalje), Anka Bolka, Danilo Ekar (od 18.30 dalje), Bojan
Lavrinšek, Slavko Prezelj, Janez Polajnar, Miro Roblek, Frančiška Rozman, Janez
Snedec (od 18.15 dalje), Ciril Zupin.

Odsotni:
Ostali prisotni:

Branko Tičar (opravičeno odsoten)
župan Miran Zadnikar;
ga. Vida Studen - Nadzorni odbor Občine Preddvor.

Predlagani dnevni red:
9. delo odborov;
10. vprašanja in pobude.

Župan pozdravi člane Občinskega sveta Občine Preddvor ter go. Vido Studen, NO Preddvor, ugotovi, da je
število članov Občinskega sveta zadostno za sklepčnost (7 prisotnih članov) in prične s sejo.
Župan pojasni, da je bila 15. seja Občinskega sveta z dne 24. 4. 2008 prekinjena in se predlaga nadaljevanje
dnevnega reda od prekinitve seje dalje, s čimer so se prisotni člani sveta strinjali.
Ad/9
Delo odborov:
NADZORNI ODBOR (4. seja z dne 11. 02. 2008 in 20. 02. 2008):
Župan pojasni, da predmetni zapisnik obravnava predvsem pravilnik za sofinanciranje športnih programov, v
katerem naj bi bila premalo izpostavljena številčnost oziroma članstvo v društvih, glede česar je pojasnilo
odbora podano v zapisniku 7. sestanka odbora.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov - 7 opredeljenih.)
327. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. seje Nadzornega odbora Občine Preddvor z dne
11. 02. 2008 in nadaljevanjem z dne 20. 02. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

NADZORNI ODBOR (5. seja z dne 09. 04. 2008):
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 7 članov - 7 opredeljenih.)
328. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. seje Nadzornega odbora Občine Preddvor z dne
09. 04. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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ODBOR ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN KULTURO (7. sestanek z dne 11. 03. 2008):
Kratko obrazložitev zapisnika poda predsednica, Anka Bolka, ob čemer izpostavi predvsem lanskoletno pozno
nakazilo sredstev za športne in kulturne programe, zaradi česar je prišlo do določenih neskladij pri izvajanju
nekaterih programov.
Bolkova nadaljuje, da je odbor sklical tudi sestanek z društvi v občini, na katerem so bili predstavniki le-teh
opozorjeni na določene pomanjkljivosti pri prijavah na razpise oziroma pri podajanju poročil.
Župan v vezi koledarja prireditev za leto 2008 apelira, da se na spletni strani Občine Preddvor objavi koledar,
v katerem naj bodo prireditve razvrščene po datumih, kakor se bodo tekom leta dejansko odvijale ter predlaga,
da se za naslednje leto koledar prireditev na podlagi predhodnega poziva, npr. v septembru, društvom glede
predložitve terminov pripravi takoj v začetku leta.
V razpravi Roblek predlaga, da se pravilniki za sofinanciranje različnih programov v občini poenotijo, in sicer
naj bodo kriteriji glede prijave, možnosti dopolnitev predlogov, poročil ipd. za vse enaki.
Župan apelira, da občinska uprava pripravi poenotene pogoje in kriterije za vse predlagatelje v vezi izvajanja
javnih razpisov glede sofinanciranja različnih dejavnosti.
V vezi zgoraj navedenega se Lavrinšek strinja z Roblekom, naj imajo društva možnost dopolnjevanja vlog na
razpise, če se pomanjkljivosti pojavijo zaradi objektivnih razlogov.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
329. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 7. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo z dne
11. 03. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO (3. sestanek z dne 19. 03.
2008):
Župan pojasni, da zapisnik povzema pregled izvedenih del v letu 2007 in obravnava sezname prioritet del za
leto 2008 po krajevnih skupnostih, ob čemer pove, da so bila dela v večini, razen v manjši meri v Preddvoru,
izvedena.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
330. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 3. sestanka Odbora za urejanje prostora in
gospodarsko infrastrukturo z dne 19. 03. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

ODBOR ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (5. sestanek z dne 10. 04. 2008):
Vsebino zapisnika kratko predstavi predsednik odbora, Janez Polajnar.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
331. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Odbora za premoženjsko pravne zadeve
z dne 10. 04. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

POKOPALIŠKI ODBOR (3. sestanek z dne 10. 12. 2007):
Predsednik odbora, Janez Polajnar, pove, da so bile adaptirane poslovilne vežice v Preddvoru, izpostavi pa
vprašanje uporabe vode iz pokopališča za zalivanje okoliških vrtičkov ter predlaga, da bi se zunanjim
uporabnikom zaračunal letni pavšal za odvzem vode.
Župan v nadaljevanju pove tudi, da za pokopališče v Preddvoru potekajo projekti glede prestavitve spomenika
in ureditve parka NOB, Polajnar pa še pojasni, da so sredstva namenjena tudi za ureditev poslovilnih vežic v
Kokri in ta dela naj bi bila izvedena do konca julija.
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Roblek meni, da bi bilo na pokopališču v Preddvoru potrebno zapreti tudi del ob zabojniku, z ozirom na to, da
so na vratih table glede zapiranja le-teh in prepovedi za pse.
Bergant sprašuje glede cvingerja na pokopališču v Kokri, glede česar Polajnar pove, da zaenkrat predvidenih
sredstev za ureditev le-tega ni, potekajo pa razgovori z župnikom, kajti občina je lastnik samo vežic v Kokri.
Župan ob tem izpostavi tudi problem investiranja oziroma sofinanciranja na privatna zemljišča, kajti lastniki
zemljišč pot oziroma cesto ipd. lahko zaprejo in tak primer se je v Kokri tudi pojavil. V nadalje bo potrebno z
lastniki zemljišč, kjer bodo potekala investiranja, skleniti dogovor, da se taka pot prenese v lastništvo občine
oziroma da gre za javno pot.
Polajnar izpostavi tudi problem glede vode za vežice, ob čemer sta si z Bergantom soglasna, da Polajnar to
predstavi na sestanku KO Kokra in se zadeva uredi.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
332. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 3. sestanka Pokopališkega odbora z dne 10. 12.
2007.
Sklep je bil sprejet soglasno.

KRAJEVNI ODBOR TUPALIČE (5. sestanek z dne 12. 02. 2008):
Župan v vezi ureditve zemljiškoknjižnega stanja na Možjanci pojasni, da je na Možjanci v preteklosti prišlo do
pozidave z vikendi na kmetijskih zemljiščih, ki sedaj predstavljajo stavbišča, okrog teh objektov pa so pasovi
kmetijskih zemljišč, v vezi katerih je potrebno urediti prenose s Skladom za kmetijska zemljišča in gozdove.
Župan pove, da bo potrebno situacijo razreševati za celoten kompleks vikend naselja na Možjanci, kajti okrog
zasebnih stavbišč so kmetijska zemljišča, potrebne bodo točne odmere in parcelacija te velike parcele na
Možjanci, s čimer bi se področje kompletno uredilo.
Polajnar sprašuje glede sanacije požarnega bazena Breg, glede česar Zupin odgovarja, da je bil ob vaji na
Bregu izveden pregled in vaščani so bazen očistili, nadaljnji ogled glede sanacije pa bo opravljen s Hudeljo.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
333. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Krajevnega odbora Tupaliče z dne 12.
02. 2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

POKOPALIŠKI ODBOR (4. sestanek z dne 11. 04. 2008):
Vsebino zapisanega kratko predstavi predsednik, Janez Polajnar.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
334. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. sestanka Pokopališkega odbora z dne 11. 04.
2008.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad/3
Vprašanja in pobude:

1) V vezi obvestila Gorenjskih lekarn o spremenjenem oziroma skrajšanem poslovnem času lekarne v
Preddvoru, in sicer zaradi ekonomske neupravičenosti, katerega so člani sveta prejeli v gradivu,
župan pove, da je bilo predvideno, da bo glede lekarne v Preddvoru pri njenih finančnih rezultatih
upoštevano tudi sodelovanje oziroma poslovanje z Domom starejših občanov v Potočah in meni, da
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Gorenjske lekarne sodelovanja oziroma finančnega poslovanja z domom niso peljale preko lekarne v
Preddvoru.
Župan predlaga, da člani sveta sprejmejo naslednji sklep.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
335. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor zavzema stališče in odločno nasprotuje spremenjenemu oziroma
skrajšanemu poslovnemu času lekarne v Preddvoru, ker je mnenja, da v finančnih rezultatih ni vključeno
poslovanje z Domom starejših občanov v Preddvoru.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2) V vezi evidentiranja prikritih grobišč v Republiki Sloveniji župan pove, da so bile podane nekatere
pobude glede ustanovitve odbora oziroma komisije, ki bi se ukvarjala s temi vprašanji.
Župan predlaga, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove stranke v občini
glede predložitve seznama kandidatov, ki bi sodelovali v komisiji za evidentiranje prikritih grobišč.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov - 10 opredeljenih.)
336. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor pooblašča Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za
izvedbo postopka imenovanja Komisije za evidentiranje prikritih grobišč.
Sklep je bil sprejet soglasno.

3) Župan predlaga, da se vprašanja in pobude članov Občinskega sveta podajo v nadaljevanju, in sicer
na zaključku 16. seje, ki se bo začela takoj po nadaljevanju 15. seje.

Župan se svetnikom zahvali za udeležbo in ob 18.35 uri zaključi sejo.

Zapisala:
M. Strle

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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