OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 24.06.2010
Številka: 10-os-34

Z A P I S  I K
34. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 24.06.2010 s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor
Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

Stanislav Bergant, Anka Bolka, Danilo Ekar, Janez Polajnar, Slavko Prezelj, Miro
Roblek, Frančiška Rozman, Janez Snedec, Ciril Zupin (od 18.10 dalje).
Bojan Lavrinšek, Branko Tičar.
župan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec;
ga. Tatjana Kavčič – Nadzorni odbor Občine Preddvor;
g. Marjan Peneš – ravnatelj Osnovne šole Matije Valjavca.
Mediji: Danica Zavrl Žlebir (Gorenjski glas).

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 33. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 34. (redne) seje;
odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Preddvor
– druga obravnava;
odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor – prva obravnava;
izvajanje programov predšolskega varstva (potrditev števila vzgojno-varstvenih oddelkov,
sistemizacije delovnih mest, programov v vrtcu Preddvor (Storžek) in Zg. Bela (Čriček) za šolsko
leto 2010/11) – predlog;
priznanja Občine Preddvor v letu 2010 – predlog;
delo odborov:
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Župan potrdi sklepčnost članov Občinskega sveta na 34. seji Občinskega sveta Občine Preddvor, pozdravi
prisotne in prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 33. (redne) ter realizacije sklepov:
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
618. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 33. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 13. 05. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
619. SKLEP:
Potrdi se Pregled realizacije sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor (za 34. sejo) z dne 16. 6. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/3
Določitev dnevnega reda 34. (redne) seje:
Župan predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer se točka 5 predlaganega dnevnega reda obravnava pred
točko 4, h kateri so bili vabljeni predstavniki Komunala Kranj d.o.o.
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Na predlagano spremembo ni bilo pripomb.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 8 članov - 8 opredeljenih.)
620. SKLEP:
Potrdi se dnevni red 34. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s sledečim popravkom:
- točka 4 predlaganega dnevnega reda za 34. sejo se preštevilči v točko 5, točka 5 predlaganega
dnevnega reda pa v točko 4.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/4
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor – prva obravnava:
Marko Bohinec, direktor Občinske uprave, poda obrazložitev predhodno posredovanega gradiva, in sicer je
osnova za to, da je predmetni odlok uvrščen na dnevni red, analiza organiziranosti lokalnih gospodarskih
javnih služb, ki je bila naročena pri Inštitutu za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Vsi odloki s
tega področja so bili v občini sprejeti v letih 1997 in 1998, zaradi številnih sprememb zakonodaje v tem
obdobju pa so potrebne korekture občinskih odlokov.
Predmetni odlok o gospodarskih javnih službah Občine Preddvor je bil sprejet v letu 1998, popravek pa v letu
2002.
Bohinec pojasni, da je v odloku potrebno definirati, katere so obvezne lokalne gospodarske javne službe,
odlok pa mora tudi določevati, katere službe se opravljajo v določenih oblikah, kajti za izvajanje teh javnih
služb so na voljo režijski obrat, javna podjetja in možnost podeljevanja koncesij in v samem odloku je
potrebno navesti, katere službe občina zagotavlja preko režijskega obrata, katere preko koncesionarja in katere
v javnem podjetju.
Ena od neusklajenosti z veljavno zakonodajo je, da npr. stari odlok določa, da koncesijo podeljuje občinski
svet. Bohinec pojasni, da je potreben upravni postopek na nivoju lokalne skupnosti, kar pomeni, da odločbo o
podelitvi koncesije podpiše direktor občinske uprave, razpis glede podelitve pa se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Drugostopenjski organ, ki odloča o pritožbah zoper te odločbe, je župan.
Bohinec pove, da so bile obrazložene samo nekatere spremembe glede besedila odloka, ob drugi obravnavi pa
se bo na seji Občinskega sveta pridružil tudi pripravljavec odloka.
Bohinec ob zaključku predlaga, da besedilo predmetnega odloka pred drugo obravnavo na seji Sveta
obravnava tudi pristojni odbor, Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo (članom naj se
besedilo odloka posreduje po e-pošti), sprejetje tega odloka pa bo omogočilo, da se bodo v nadaljevanju lahko
sprejeli ostali podrejeni odloki (Odlok o oskrbi s pitno vodo je že sprejet, sledi pa še sprejetje odlokov za
dejavnosti, navedene v 5. členu predlaganega odloka).
V razpravi Roblek sprašuje, katere službe v občini že delujejo, glede česar Bohinec pojasni, da je ustanovljen
režijski obrat, in sicer z namenom vodenja investicije za toplovod, ureja pa tudi področje pokopališč. Glede
oskrbe s pitno vodo Bohinec pove, da je to področje delno urejeno z javnim podjetjem Komunala Kranj, z
ostalimi pa bo razmerja še potrebno urediti ipd., z odlokom pa bo potrebno točno definirati, kdo izvaja ali bo
izvajal posamezno lokalno gospodarsko javno službo, in sicer v eni izmed oblik, tj. v režijskem obratu, v
javnem podjetju ali z dajanjem koncesij.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
621. SKLEP:
Po prvi obravnavi se sprejme osnutek Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor
(odl167/10) v predlaganem besedilu.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/5
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Preddvor - druga
obravnava:
Bohinec pojasni, da je pripravljavec tega odloka Komunala Kranj (pripravljavec odlokov s tega področja tudi
za ostale občine, ustanoviteljice Komunale Kranj) in da je bil predmetni odlok obravnavan tudi na sestanku
Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo, na katerem je bil odlok po posameznih členih ob
prisotnosti predstavnice Komunale Kranj podrobno obravnavan.
V razpravi so bila glede predmetnega odloka izpostavljena posamezna vprašanja, in sicer Janez Snedec
sprašuje glede obrazložitve 15. člena, v vezi česar mu je bila na seji podana obrazložitev.
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Bergant pove, da je na območjih, kjer se ne predvideva izgradnja javna kanalizacija, do 2017 potrebno
zagotoviti individualne čistilne naprave, o čemer govori tretji odstavek 44. člena. Sprašuje, kaj to pomeni v
praksi, kajti prvi odstavek 44. člena pa dopušča možnost, da se komunalna odpadna voda lahko zbira v
obstoječi greznici.
Bergant glede sistemskega pristopa meni, da gre za bistveno razliko, kajti na številnih področjih se urejanje in
stroški prepustijo individualnim hišam in sprašuje, ali je taka rešitev pravilna oziroma zakonsko opredeljena.
Župan odgovarja, da se strošek glede ureditve individualne čistilne naprave bistveno ne bo razlikoval od
stroška uporabnika, ki se bo priključil na obstoječo javno kanalizacijo, kajti le-ta bo moral poravnati stroške
priključnine in mesečno strošek čiščenja in odvajanja voda.
Bergant opomni na to, da bo tudi individualni uporabnik moral zagotoviti odvoz in plačati vse prispevke.
Bohinec ob tem pojasni, da gre v tem primeru za obstoječe greznice, v predhodnih razpravah pa je bilo
izpostavljeno tudi mnenje, da bi se tudi v nadalje lahko gradile nepretočne greznice in na pobudo odbora je
bilo to umaknjeno in gradnja nepretočnih greznic ni več dovoljena, ker je bilo utemeljeno, da je čiščenje
nepretočnih greznic na daljši rok dražje kot pa čistilna naprava. Nadaljuje, da gre za ločevanje obstoječih
greznic in tiste, ki bodo izvajane od uveljavitve odloka naprej, v odloku opredeljeni roki pa so zakonsko
določeni.
Bergant še enkrat izpostavi vprašanje glede besedila 44. člena – prvi odstavek govori o možnosti zbiranja
komunalnih odpadnih voda v obstoječih greznicah, dočim tretji odstavek jasno določa, da morajo lastniki
obstoječih stavb na svoje stroške zagotoviti čiščenje v mali čistilni napravi, in sprašuje, če to pomeni obvezno
zamenjavo obstoječih greznic z malimi čistilnimi napravami na območjih, kjer ni javne kanalizacije, glede
česar Bohinec ponovno odgovarja, da bo na področjih z javno kanalizacijo potrebno poravnavati stroške
kanalščine.
Župan pojasni, da besedilo odloka določa, da bo obstoječe greznice potrebno zamenjati z malimi čistilnimi
napravami.
Roblek izpostavi tudi nelogičnost med 42. in 43. členom, kajti 42. člen v primeru, da ni možnosti priključitve
na javno kanalizacijo predvideva male komunalne čistilne naprave, v 43. členu pa so predpisane velikosti
greznice.
Bergant zaproša, da se pripravi neformalen primerjalen izračun za objekt, kjer bo priklop na javno kanalizacijo
omogočen, in objekt, kjer mora uporabnik zadevo urediti individualno.
Župan odgovarja, da je strošek odvisen od programa opremljanja, ko bo znan strošek priključnine na
kanalizacijsko omrežje, program pa bo v letošnjem letu naročen.
Roblek izpostavi situacijo za vikend področje v Bašlju, kjer naj izgradnja kanalizacije zaradi geodetske
strukture terena ne bila predvidena in se predvidevajo čistilne naprave, ob čemer pa izpostavi dejstvo, da je
bilo za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno plačati komunalni prispevek in sprašuje, kaj to pomeni – ali
s strani občine zagotovitev kanalizacije, vode, ceste ipd.
Vabljeni predstavnik Komunale Kranj se zaradi nenačrtovane zadržanosti ni udeležil seje, zato je župan
predlagal, da se predmetni odlok obravnava na naslednji seji, na kateri bo predstavnik Komunale Kranj podal
odgovore na vprašanja, izpostavljena v razpravi.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
622. SKLEP:
Obravnava Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine
Preddvor (354-0004/09-odl157/10) se prestavi na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/6
Izvajanje programov predšolskega varstva (potrditev števila vzgojno-varstvenih odlokov, sistemizacije
delovnih mest, programov v vrtcu Preddvor (Storžek) in Zg. Bela (Čriček) za šolsko leto 2010/11 – predlog:
Župan pozdravi g. Marjana Peneša, ravnatelja Osnovne šole Matije Valjavca, ter mu preda besedo.
G. Peneš pojasni, da mora občina kot ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor,
kamor spada tudi vrtec, vsako leto odobriti sistemizacijo delovnih mest. Pojasni, da v letošnjem letu ni
bistvenih razlik glede na lansko leto.
Peneš nadaljuje, da pa je prišlo do spremembe 17. člena Zakona o vrtcih, ki namesto 4-urne sočasnosti v
oddelku določa 6-urno, kar zadeva predvsem vrtec na Zgornji Beli, glede česar bo šola preverila možnosti
prerazporeditev, pripravila izračune deležev in občini predlagala resistemizacijo delovnega mesta pomočnice
vzgojiteljice v tem segmentu, kar naj bi se obravnavalo na naslednji seji.
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(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
623. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor potrdi predlog oblikovanja vzgojno-varstvenih oddelkov Osnovne šole Matije
Valjavca Preddvor (predlog Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor št. 520 z dne 11. 6. 2010).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
624. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor potrdi predlog sistemizacije za enote vrtca pri OŠ Matije Valjavca Preddvor
za šolsko leto 2010/11 (predlog Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor št. 520 z dne 11. 6. 2010).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/7
Priznanja Občine Preddvor v letu 2010 – predlog:
Člani so predhodno prejeli zapisnik Komisije za priznanja Občine Preddvor z dne 8. 6. 2010 in v razpravi
glede vsebine ni bilo izpostavljenih mnenj, izpostavljen pa je bil pomislek, da bi se priznanja mogoče ne
podeljevala vsakoletno.
Župan pove, da bodo priznanja podeljena ob občinskem prazniku, 9. julija 2010.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
625. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se strinja z dodelitvijo priznanj Občine Preddvor za leto 2010, kot sledi:
- LISTI3A I3 3AZIV ČAST3I OBČA3 se za leto 2010 ne podeli.
- VELIKA PLAKETA OBČI3E PREDDVOR se za leto 2010 ne podeli.
- MALA PLAKETA OBČI3E PREDDVOR se za leto 2010 ne podeli.
- PRIZ3A3JE OBČI3E PREDDVOR se za leto 2010 ne podeli.
- PLAKETA JOSIPI3E TUR3OGRAJSKE
- Janez Gregorc
- Jože Krč
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/8
Delo odborov:

ODBOR ZA DELO, ZDRAVSTVO, SOCIALO IN OTROŠKO VARSTVO (8. sestanek z dne 26. 5. 2010):
Župan predlaga, da se pri objavah zapisnikov tega odbora upoštevajo določila zakonodaje s področja varstva
osebnih podatkov.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
626. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 8. sestanka Odbora za delo, zdravstvo, socialo in
otroško varstvo z dne 26. 5. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.

ODBOR ZA ŠOLSTVO, ŠPORT IN KULTURO (18. sestanek z dne 27. 5. 2010):
Vsebino zapisnika kratko predstavi predsednica odbora, Anka Bolka, ob čemer posebej izpostavi predlog
Zavoda 7, ki je bil na sestanku odbora predstavljen in je natančneje obrazložen v zapisniku odbora.
Župan zaradi pomembnosti teme predlaga, da Osnovna šola Matije Valjavca čimprej pripravi mnenje, ki je
predlagano v predmetnem zapisniku in da čimprej pripravi program z oceno stroškov, na podlagi česar bi se za
ta namen lahko oblikovala postavka v občinskem proračunu za naslednje leto.
Bolkova ob tem pove, da je bil zapisnik že posredovan šoli.
Ravnatelj šole, Marjan Peneš, pojasni, da je pripravljenost šole sodelovanja pri tovrstnih izobraževanjih,
vendar pa pove, da je podobnih ponudb veliko, da so zelo drage, učinek pa je lahko vprašljiv. Cena za
konkretno akcijo se mu zdi visoka in pove, da bo šola predlog pripravila po ponovni predstavitvi, kajti
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konkreten predlog naj ne bi vseboval nečesa bistveno novega, kar bi zapolnilo ali dopolnilo že obstoječ
program šole za te namene.
Župan zaključi, naj šola posreduje predlog glede obdelave tega področja, vključno s finančno konstrukcijo
stroškov programa.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
627. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor potrdi sklep, da Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor na podlagi
zapisnika 18. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo z dne 27. 5. 2010 pripravi predlog, kako uskladiti
dejavnost OŠ Matije Valjavca Preddvor s kampanjo Zavoda 7. Predlog naj vključuje tudi oceno stroškov.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
628. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 18. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo z
dne 27. 5. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.

ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM (8. sestanek z dne 01. 06. 2010):
Župan v vezi predmetnega zapisnika oziroma zaključkov odbora glede zapisa »Zadolžitve Zavoda za turizem
Preddvor v zadevi najnujnejših del za lepšo okolico jezera Črnava ter pripravo in sprejema odloka o ureditvi in
rednem vzdrževanju okolice jezera Črnava iz zapisnika 7. sestanka odbora se prenesejo na občinsko upravo.«
pojasni, da je ureditev okolice jezera Črnava prevzelo Turistično društvo Preddvor, glede priprave odloka pa
Bohinec pojasni, da besedilo odloka lahko pripravi kdorkoli, predlagatelj na Svetu pa je eden od svetnikov ali
župan.
Župan glede predloga povečanja postavke za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v proračunu 2011
pove, da se taki predlogi pojavljajo glede vseh področij v občini, ob čemer Roblek pojasni, da je bil tak
predlog dan z ozirom na finančna sredstva, ki se namenijo za prireditev Praznik glasbe in veselja, ki traja tri
dni, dočim sredstva za sofinanciranje treh turističnih društev za celoletno delovanje so manjša od tega zneska
in je bil predlog, da se delovanju društev s tega področja sredstva namenijo vsaj v enaki višini, kot znaša
znesek za omenjeno prireditev.
Roblek ponovno opozori na zaključek odbora, naj se v proračunu za leto 2011 planira namestitev
informativnih tabel »v naročju Storžiča« pri brunarici TD Bašelj in na poslovalnici TD Preddvor.
Roblek sprašuje glede izvajanja realizacije zaključkov v posameznih zapisnikih, glede česar Bohinec pojasni,
da je bilo članom Sveta pojasnjeno, da se zapisniki sprejemajo kot informacija, če pa je iz določene tematike
potrebna posebna zadolžitev, je na Občinskem svetu potrebno predlagati, da se sprejme sklep Sveta. Za
spremljanje in izvajanje zaključkov iz zapisnikov je v občinski upravi zadolžen uslužbenec, ki je pristojen za
posamezno področje.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
629. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 8. sestanka Odbora za malo gospodarstvo in turizem
z dne 01. 06. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.

ODBOR ZA PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (9. sestanek z dne 2. 6. 2010):
Glede zapisnika ni bilo izpostavljenih vprašanj.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
630. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 9. sestanka Odbora za premoženjsko pravne zadeve
z dne 2. 6. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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KRAJEVNI ODBOR MAČE (8. sestanek z dne 19. 4. 2010):
Roblek glede prioritete v zapisniku, naj se cesta do Bašlja dokončno asfaltira, meni, da bi bilo potrebno tudi
asfaltiranje te ceste iz strani Bašlja, kar je bilo izpostavljeno tudi na KO Bašelj.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
631. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 8. sestanka Krajevnega odbora Mače z dne 19. 4.
2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Člani Sveta so po elektronski pošti naknadno prejeli zapisnik 8. sestanka Odbora za urejanje prostora in
gospodarsko infrastrukturo z dne 9. 6. 2010 ter zapisnik 10. sestanka Krajevnega odbora Bašelj z dne 17. 6.
2010.
ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO (8. sestanek z dne 9. 6.
2010):
Predsednik odbora, Janez Snedec, opozori, da je v zapisu popravek, da se prioritete krajevnih odborov
navajajo v največ petih alinejah, dočim sedanja praksa je bila navedba šestih prioritet. S popravkom na
navedbo petih alinej prioritet so se prisotni člani Sveta strinjali.
Župan glede navedenega predloga pod prioritete za KO Bela predlaga, da se predlog (pod točko 3) glede
umiritve prometa na začetku naselja Sr. Bela pred Vilo Bella »Sklenili smo, da se nanesejo na cestišče
hitrostne ovire – trakovi za umiritev prometa v obeh smereh.«, in sicer zaradi morebitnih nadaljnjih pobud za
postavitev takih ovir popravi. Snedec pojasni, da ni mišljena postavitev ležečih policajev, pač pa zgolj
opozorilo s trakovi.
Ekar izpostavi tudi vprašanje odškodninske odgovornosti v primeru morebitne nesreče, ker na cesti, ki je
občinska, ni ustreznih označb glede npr. parkirišča.
Župan predlaga, da se v tem primeru uredi prehod za pešce in ustrezna označba oziroma svetlobna označitev,
ob čemer Zupin spomni tudi na svetlobne opozorilne table glede hitrosti na kritičnih odsekih, ki voznike
opozarjajo na to, s kakšno hitrostjo vozijo na določenem območju.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
632. SKLEP:
V zapisniku 8. sestanka Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo z dne 9. 6. 2010 se v
točki Ad/3 KO Bela zaključek pod 3. točko (Umiritev prometa na začetku naselja Sr. Bela pred Vilo Bella) iz
»Sklenili smo, da se nanesejo na cestišče hitrostne ovire-trakovi za umiritev prometa v obeh smereh.«
popravi v »Glede prometne varnosti oziroma umiritve prometa na začetku naselja Sr. Bela pred Vilo Bella
se preuči možnost ureditve prehoda za pešce z ustrezno svetlobno označitvijo.«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ekar sprašuje glede naročila elaborata prometne ureditve za celotno občino, in sicer kdaj je predvidena
izdelava le-tega, glede česar Bohinec pojasni, da je bila naročilnica za izdelavo izdana.
Bolkova sprašuje glede ureditve škarpe v Potočah, kjer je zaradi posedanja ceste nevarnost podrtja. Župan
predlaga, da se preveri, kje je predvidena trasa za fekalno kanalizacijo in če je na tem predelu ni, se ureditev
tega problema prioritetno razrešuje, če pa je ta predel na predvideni trasi, se to ureja v sklopu teh del.
Bergant predlaga, z ozirom, da je spomladi prišlo do poškodovanja ceste v Kokri, in sicer zaradi avstrijske
zakonodaje, ki določa, da se v času spomladanske odjuge po makadamskih cestah ne sme voziti, in je bil
pritisk na gozdove in les iz Slovenije večji, da bi se v okviru občinskega odloka sprejela dikcija, da se v času
spomladanske odjuge omeji obremenitev z osno tonažo na gozdnih cestah.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
633. SKLEP:
Občinski svet sprejme sklep, da se preuči zakonska podlaga možnosti omejitve oziroma prepovedi prometa s
težkimi vozili na gozdnih in makadamskih cestah (npr. osna obremenitev nad 3,5 t) v času spomladanske
odjuge.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
634. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 8. sestanka Odbora za urejanje prostora in
gospodarsko infrastrukturo z dne 9. 6. 2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
KRAJEVNI ODBOR BAŠELJ (10. sestanek z dne 17. 6. 2010):
Predsednik odbora, Miro Roblek, pove, da se v Bašlju izvajajo dela glede gradnje kanalizacije, ob čemer pove,
da je v Bašlju ustanovljena tudi civilna iniciativa glede izgradnje vodovoda in glede zaščite Belice in glede te
problematike je tudi v predmetnem zapisniku pod Ad/2 Kanalizacija Bašelj naveden sklep ter apelira, da
občinska uprava pristopi k pridobitvi navedenega mnenja.
Roblek meni, da bi bilo potrebno skleniti pogodbo med Občino Preddvor in Komunalo Kranj glede
zagotovitve določenega pretoka.
Roblek nadalje izpostavi postopek glede sprejemanja OPN, ob čemer meni, da bi morala občina zaradi
lastnega interesa zavzeti stališče, kot je navedeno v zapisniku KO Bašelj pod Ad/4. Župan ob tem opomni da
je v teku javna razgrnitev OPN in se vse morebitne pobude oziroma pripombe sprejemajo v knjigi pripomb.
Ekar sprašuje glede podrtja drvarnice lastnice v Bašlju, glede česar Roblek pojasni, da se zadeva ureja.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
635. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 10. sestanka Krajevnega odbora Bašelj z dne 17. 06.
2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/9
Vprašanja in pobude:
Razno
1.

Župan pove, da je bil na zadnji seji sprejet sklep, da se za potrebe izgradnje novega vrtca v Preddvoru
za realizacijo tega izbere postopek podelitve stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 389/1 k.o.
Breg ob Kokri. Pojasni, da bi se v tem postopku investitorju dodelilo zemljišče, ki na tem zemljišču
zgradi vrtec in je lastnik vrtca, dokler občina ne odplača zadnjega obroka, s čimer občina postane
lastnik vrtca. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj če gre podjetje investitorja tekom postopka v stečaj.
Župan predstavi možne variante v takem primeru, v morebitnem primeru najema posojila pa opozori
tudi na dejstvo, da se občina lahko zadolžuje za samo določen znesek in če bi se odločila za gradnjo
vrtca na podlagi najema posojila, se občina v določenem obdobju ne bi mogla več zadolževati
oziroma najemati posojil.
Župan zaključi, da je najcenejša in najbolj varna možnost najema posojila pri banki, vendar pa zaradi
porabe celotne kvote možnega zadolževanja občine ostaja dilema, ali ne bi bilo smotrneje sprovesti
postopka podelitve stavbne pravice, predstavi pa tudi primere po ostalih občinah (podelitev stavbne
pravice, najemanje kredita, leasing ipd.), iz česar je razvidno, da finančnih sredstev s strani države ni
in so občine prepuščene same sebi.
Ravnatelj na vprašanje, ali je nov vrtec v Preddvoru res nujno potreben, odgovarja, da inšpekcijske
službe zahtevajo določene standarde in je vprašanje, kaj je bolj gospodarno – ali urejati neprimerne in
kriterijem neustrezne pogoje ali zgraditi nov vrtec, zahteve inšpekcije pa je potrebno izpolniti.
Župan se strinja z mnenjem, ob čemer pa še poudari, da je za potrebe otrok potrebno poskrbeti, tudi
izdelava študije pa je pokazala, da je najbolj racionalna rešitev izgradnja novega vrtca.
Anka Bolka v razpravi sprašuje, ali je število predvidenih otrok odvisno od sprejetja OPN, glede česar
Bohinec odgovarja, da če bodo pobude za stavbna zemljišča sprejete, se bo v določenem obdobju
verjetno povečalo tudi število otrok, sprejetje OPN pa se predvideva v roku približno enega leta.
Župan pojasni, da je nov vrtec projektiran tako, da možnost nadgradnje vedno obstaja, projekcija
otrok pa je bila izdelana glede na obstoječe stanje.
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Ekar glede izgradnje novega vrtca predstavi mnenje glede na izdelano analizo, kaj se pri obstoječih
vrtcih še dopušča, glede česar meni, da bo slej ko prej potrebno sprejeti odločitev glede izgradnje
novega vrtca.
Tatjana Kavčič, predsednica Nadzornega odbora, sprašuje, ali je nova gradnja vrtca v Preddvoru sedaj
nujna. Meni, da je izmed vseh predlogov podelitev stavbne pravice najbolj tvegana in predlaga, naj se
odločitev o tem prestavi na naslednji mandat, ker če se občina ne bo zadolžila, je edina možnost
podelitev stavbne pravice, pri čemer pa lahko pride do velikih tveganj, npr. v primeru stečaja
izvajalca oziroma graditelja vrtca, glede česar Bohinec predstavi mnenje odvetniške družbe.
Kavčičeva meni, da je potreben razmislek, ali je največja prioriteta izgradnja vrtca in v takem primeru
bi bila najcenejša in najbolj varna izbira najema posojila pri banki, objekt pa bi bil v občinski lasti,
odločitev pa je odvisna od občinske strategije oziroma investicij, ki se bodo v občini v prihodnje
izvajale.
Po v razpravi izpostavljenih mnenjih župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 9 opredeljenih.)
636. SKLEP:
Po pridobitvi pravnega mnenja glede podelitve stavbne pravice na delu zemljišča parc. št. 389/1 k.o. Breg ob
Kokri za potrebe gradnje novega vrtca v Preddvoru (sklep Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 13. 5.
2010) se v primeru minimalnega tveganja postopek nadaljuje, v nasprotnem primeru se sklepanje o
odločitvi prestavi na naslednji mandat.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Poročilo župana:
1.

Župan pove, da je v teku postopek prodaje Energetike Preddvor.

2.

Glede nakupa prostorov za novo knjižnico v Preddvoru v prostorih bivše trgovine župan pove, da je
pogodba glede nakupa s strani občine podpisana. Predvideva se kombinacija knjižnice in dnevnega
prostora za TIC, v pripravi je projektna naloga, pri projektu pa bo sodelovala tudi knjižnica Kranj.

3.

Župan glede kanalizacije Bašelj pove, da se le-ta intenzivno nadaljuje, in sicer je kanalizacija
končana, glede magistralnega vodovoda, ki ga gradi Mestna občina Kranj, pa so z le-to potekala tudi
pogajanja v vezi tega. Pojasni, da je bilo z odškodnino dogovorjeno, da na tej trasi polagajo
magistralni vodovod, sredstva pa pomenijo strošek ustroja in asfalta ter del mostu.

4.

Župan se glede razreševanja porušitve drvarnice v Bašlju zahvali Miru Robleku, ki se je vključil v
razreševanje tega problema. Drvarnica se je porušila, lastnica pa ima začasno dovoljenje, da je na
občinskem zemljišču postavila drvarnico, obenem pa ima tudi možnost odkupa tega zemljišča.

5.

Župan glede javne obravnave prostorskih dokumentov pove, da je veliko razprav civilne iniciative
zaradi Novin, ob čemer meni, da je predvidena pozidava preobsežna, tudi s stališča, da bo občina
morala zagotavljati potrebno infrastrukturo, vrtec ipd.
Župan nadaljuje, da je glede OPN veliko nedorečenega, kajti npr. okrog jezera je vse zaščiteno in je
lastnik presenečen, ker je imel v planu določene investicije, glede na smernice pa ne sme graditi nič,
problem pa je tudi dostopna cesta. Župan meni, da so potrebna še nadaljnja usklajevanja v času
razgrnitve, kajti v nasprotnem primeru to lahko pomeni velik minus za razvoj gospodarstva in turizma
v Preddvoru.

6.

Glede Regijskega parka KSA župan pove, da je bilo na sestanku županov pri ministru dogovorjeno,
da se odločanje o tem parku v vseh občinah prestavi na naslednji mandat in da se ponovno pregledajo
že vse podane pripombe, nakar bo sledila ponovna predstavitev krajinskega parka.

7.

Župan glede projekta CERO pojasni, da se predvideva pridobitev evropskih sredstev za postavitev
MBO - mehansko biološka obdelava. Na Gorenjskem se predvideva postavitev ene oziroma dveh in
Kranj in Jesenice se potegujeta za postavitev MBO. Sprejet je bil DIIP (dokument identifikacije), ki
je osnova za vlogo na ministrstva glede nepovratnih sredstev, jeseni pa se predvideva sklep države
glede pridobitve nepovratnih sredstev.

8

Vprašanja članov Občinskega sveta:
1.

Prezelj sprašuje glede pridobitve sredstev za čistilno napravo, glede česar župan odgovarja, da so
nekatere občine zaradi določenih kriterijev izpadle iz sofinanciranja, vendar pa je bila občina
obveščena, da se skuša za ta namen pridobiti sredstva in skuša pomagati pri izvedbi teh projektov, za
katere so bila sredstva predvidena.

2.

Prezelj meni, da bi bilo potrebno vodarje opozoriti na to, da so v letošnjem letu spomladi iz S dela
jezera odpeljali velik del peska, kar se mu ne zdi primerno, predvsem z vidika obiskovalcev z
majhnimi otroki. Župan odgovarja, da bo preučeno, kako to občina lahko ureja iz vidika koncesije
oziroma da se sredstva prioritetno namenjajo za infrastrukturo v tisti občini, kjer je bilo kaj odvzeto.

3.

Kavčičeva sprašuje glede časovnega termina priklopa na kanalizacijo v Bašlju, glede česar župan
pojasni, da ko je izveden tehnični prevzem, Komunala Kranj sistem prevzame v upravljanje, pozove
vse uporabnike in jim da rok za priključitev. Roblek še dodatno pojasni, da po tehničnem prevzemu
občan iz občine prejme položnico in mora plačati obrok v višini 30 % priključnine. Nadalje občina
obvesti Komunalo, ki uporabniku pošlje navodila, kako postopati v nadaljevanju (npr. sekundarni
priključek ipd.) ter rok, do kdaj je potrebno plačati celoten znesek priključnine, ki je odvisna od
stavbne površine, ob čemer Bohinec pove, da gre za dodatni komunalni prispevek.

4.

Ekar predlaga, da naj občina, podobno kot podeljuje priznanja za odličnost uspeha v osnovni šoli, v
nadalje podeljuje tudi nagrade za zlate maturante, glede česar izpostavi primer tovrstne prakse v
Občini Radovljica, predlaga pa podelitev denarne nagrade, in sicer na podlagi javne objave v
časopisju.
Župan predlaga, da se predlog zabeleži za izvajanje v naslednjem mandatu.

5.

Polajnar glede širitve cest na Bregu in Novljanske ceste sprašuje, ali se ceste odmerjajo in sprovajajo
postopki glede prepisov, glede česar župan odgovarja, da se zemljišča na Novljanski odmerjajo,
Breška pot pa je v planu. Bohinec pove, da je zaostanek glede postopkov na relaciji Bašelj – Babni
vrt, in to z vednostjo KO Bašelj.

6.

Bergant sprašuje glede koncesije za uporabo vode za Krvavec, glede česar Bohinec pove, da
konkretnega odgovora še ni.

7.

Polajnar sprašuje, ali obstoječa kanalizacija ostane za meteorno vodo, glede česar župan odgovarja
pritrdilno.

8.

Zupin sprašuje glede sprovedbe podanih pobud glede preverbe ustavnosti, v vezi česar Bohinec
odgovarja, da so pobude pri odvetniški službi.

9.

Prezelj sprašuje glede otvoritve zdravstvenega doma, ob čemer župan pove, da bo le-ta 9. julija ob 18.
uri.
Roblek sprašuje glede prostorov v novem zdravstvenem domu, glede česar Bohinec pojasni, da je bil
objavljen razpis za oddajo prostorov v zgornjem delu doma, vendar interesentov ni bilo, stalna objava
pa je tudi na portalu nepremičnin.
Župan še dodatno pojasni, da je v spodnjem delu lekarna, ki je v lasti farmacevtske družbe, splošna
ambulanta je občinska, prav tako dve zobni ambulanti, ki pa bosta oddani v najem z možnostjo
odkupa. Del prostorov je še prost in bo pripravljen za oddajo v najem za izvajanje sorodnih
dejavnosti.

Župan se prisotnim zahvali za udeležbo in ob 20.20 uri zaključi sejo.
Zapisala:
M. Strle

OBČISKI SVET OBČIE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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