MANDAT 2011 -2014

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 2.3.2011
Številka: 10-os-4
Z A P I S N I K
4. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 2.3.2011 s pričetkom ob 18. uri

Prisotni člani OS:
Opravičeno odsoten:
Ostali prisotni:

Janez Polajnar, Branko Tičar, Ciril Zorman, Franc Hudelja, Luka Selšek, Mirjam
Pavlič, Janez Brolih, Frančiška Rozman, Danilo Ekar, Anka Bolka, Miro Roblek.
ţupan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec,
Simona Markič, Katja Pernuš.

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 3. (redne) seje ter realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 4. (redne) seje;
spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor – druga obravnava;
poslovnik občinskega sveta Občine Preddvor – druga obravnava;
odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2011 – druga obravnava;
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Komunala
Kranj p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. – prva obravnava;
odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter
občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj d.o.o. – prva obravnava;
letni program športa v Občini Preddvor za leto 2011 – predlog;
sklep o tehničnem popravku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave,
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 5/2006) –
predlog;
sklep o imenovanju članov krajevnih odborov – predlog;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Ţupan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (prisotni so vsi člani Občinskega sveta) in
prične s sejo.
Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 3. (redne) seje ter realizacije sklepov:
Na predloţeni zapisnik ni bilo pripomb.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov - 11 opredeljenih.)
32. SKLEP
Potrdi se zapisnik 3. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 22.12.2010.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
33. SKLEP
Potrdi se realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor do 3. seje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
34. SKLEP
Potrdi se realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor iz prejšnjega mandata kot nerealizirana se
vodita:
- 171. sklep – Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da Občinska uprava Občine Preddvor
pripravi odlok, ki bo opredeljeval dolžnosti in pravice lastnikov hišnih ljubljencev ter določal tudi
kazni za kršitve ter
- 638. sklep – Občinski svet sprejme sklep o dopolnitvi sklepa št. 633 z dne 24.6.2010, in sicer:
Občinski svet sprejeme sklep, da se preuči zakonska podlaga možnosti omejitve oziroma prepovedi
prometa s težkimi vozili na gozdnih in makadamskih cestah, ki so kategorizirane kot občinske ceste
(npr. osna obremenitev nad 3,5 t), v času spomladanske odjuge, ostaneta v postopku priprave.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/3
Določitev dnevnega reda 4. (redne) seje:
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov - 11 opredeljenih.)
Ad/4
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor – druga obravnava:
Pojasnilo glede spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor poda Marko Bohinec, direktor Občinske
uprave, in sicer pojasni, da statutarna komisija ni posvečala posebne pozornosti samemu statutu, ampak je
natančneje pregledala Poslovnik občinskega sveta Občine Preddvor. Na prvi obravnavi je bil prisoten doc. dr.
Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik iz inštituta za lokalno samoupravo iz Maribora, ki je bil udeleţen na
razpravi v zvezi s spremembami statuta. Bohinec pojasni, da te spremembe statusa sledijo le spremembam
zakonodaje oz. gre za uskladitev z veljavno zakonodajo. Hkrati je pojasnil tudi, da se za vsako spremembo ne
bo spreminjal Statut Občine Preddvor, glede na to, da je prejšnji statut kljub spremembam veljal 10 let. Te
spremembe so potrebne zaradi prilagajanja gospodarskih javnih sluţb v občini, kar je podlaga za kasnejše
sprejemanje področnih odlokov tj. odlok o gospodarskih javnih sluţbah in v odlokih za posamezno
gospodarsko javno sluţbo. Statut se ni spreminjal od prvega branja, zato se predlaga, da se sklep sprejme.
35. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor (011-0001/10-st2A/11).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/5
Poslovnik občinskega sveta Občine Preddvor – druga obravnava:
Pojasnila glede te zadeve poda Danilo Ekar, ki obrazloţi potek zadnje seje, kjer je bil pravilnik tudi
obravnavan. Pove, da ni bilo dodanih sprememb razen uskladitev nazivov, saj so se različni nazivi uporabljali
za eno funkcijo.
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-

-

Ţupan predlaga, da se v 21. členu v 2. točki črta besedilo »predsednikom krajevnih odborov, vodjem
političnih strank in list«, saj je gradivo vsem dostopno na internetu. Naslednja pripomba je prav tako
podana s strani ţupana, in sicer glede 2. točke 32. člena, kjer predlaga, da se v zadnjem stavku črta
beseda »pisno«.
Janezu Polajnarju glede vprašanja o sklicu krajevnih oborov, pred obvestilom izvoljenim članom,
odgovori Bohinec.
Mirjam Pavlič opozori na pravopisno napako v 54. členu, in sicer v prvi točki, se v zadnjem stavku
popravi »Direktor občinske občine« v »Direktor občinske uprave«. Prav tako opozori, da manjka
Odbor za gospodarstvo in turizem, zato se predlaga, da se doda nov 65. člen, pravilnik pa se v tem
delu ustrezno preštevilči.

36. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Preddvor v predlagani obliki
(011-00014/10-posl03/11).
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/6
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2011 – druga obravnava:
Simona Markič iz občinske uprave, poda kratko obrazloţitev glede proračuna in sicer je rebalans proračuna za
12,2 % višji. Največ prihodkov je iz davkov, ki predstavljajo kar 62 % vseh prihodkov občine.
Ţupan predstavi načrt financiranja za novi mandat. Gre za financiranje na področju javnih del, socialnih
transferov, prometna infrastruktura, prometna varnost, turizem, gospodarstvo itd.
- Ţupan predlaga spremembe pri proračunu na področju javne uprave – pri postavki 01054 (uprava
– rekonstrukcije in adaptacije) predlaga zmanjšanje za 10.000 EUR in prenos tega zneska na
postavko 0146 (uprava-nakup računalnikov in programske opreme).
- Na razpravi je Janez Polajnar postavil vprašanje o pešpoti čez grajski park. Odgovoril je ţupan,
ki je pojasnil, da je bila pot predlagana v projektni nalogi.
- Na vprašanje Robleka o postavkah, ki v proračunu za leto 2011 nimajo vrednosti, je Bohinec
pojasnil, da je postavka vključena zaradi primerjave z letom 2010.
- Selška je zanimalo ali so sredstva pridobljena iz EU, strogo namenska ali se lahko uporabijo za
druge investicije. Odgovoril je Bohinec, da so strogo namenska, izvedba projektov pa je
nadzorovana s strani posebne komisije EU za porabo sredstev.
- Anka Bolka je pojasnila problem kriterijev za prijavo društev na prireditve. Ţupan je namreč
uvodoma podal predlog, da se društva registrirana za določeno dejavnost (npr. kultura) lahko
prijavijo samo na prireditev iz te dejavnosti (tj. kulturne). Anka Bolka pri tem pojasni, da je teţko
določiti kriterije in da je kriterij po registrirani dejavnosti društva premalo, saj se lahko eno
društvo registrira za več dejavnosti npr. tako šport kot kultura, turizem itd.
- Ekar predstavi tudi problem pregleda nad prijavami enega društva na različne razpise, saj se eno
društvo lahko financira samo iz enega razpisa.
- Na vprašanje Broliha, zakaj se postavka 47008 (turizem-sofinanciranje po javnem razpisu po KS)
nahaja pri kmetijstvu, če ţe po nazivu »turizem« ne sodi h kmetijstvu, je odgovoril Bohinec, da
zaradi klasifikacije ta postavka spada pod kmetijstvo. Vprašal je tudi kaj spada pod postavko
63006 (stanovanjska dejavnost – pravno in ekonomsko svetovanje), odgovoril mu je ţupan z
obrazloţitvijo, da gre za javno-zasebno partnerstvo na področju kanalizacije.
- Anko Bolka je zanimalo zakaj nekaj razlik med prvim branjem proračuna in drugim branjem,
razliko ji je pojasnil ţupan, prav tako pa je pojasnil tudi plan določenih projektov (cesta čez Belo,
planinske poti ter turistične karte, parkiranje itd.).
- Brolih je mnenja, da je študij preveč in da bi lahko določene študije črtali iz plana. Glede tega je
Ekar je prisotne opomnil, da črtanje določene študije ne pomeni prihranka celotnega zneska v
proračunu ampak le 20 %, saj so ti projekti 80 % financirani iz evropskih sredstev.
37. SKLEP
Sprejme se Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2011 (410-0051/10-odl.171/11) v drugi obravnavi v
predlaganem besedilu (z dopolnitvami) s prilogami.

3

MANDAT 2011 -2014

Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Komunala Kranj
p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje d.o.o. – prva obravnava:
Kratko pojasnilo v gradivu predhodno posredovane obrazloţitve poda predstavnica javnega podjetja
Komunale Kranj d.o.o.. in sicer pojasni, da je zaradi spremembe Zakona o upravljanju kapitalskih naloţb
Republike Slovenije in Zakona o gospodarskih javnih sluţb je bilo potrebno uskladiti Odlok o statusnem
preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. V skladu s to
spremembo bo glavno vlogo v javnem podjetju prevzela skupščina druţbe Javnega podjetja Komunala Kranj,
ki bo vršila tudi nadzor v odnosu do uprave oziroma direktorja druţbe. Zaradi te spremembe bodo občine
preko skupščine pridobile moţnost direktnega odločanja o vseh zadevah javnega podjetja, razen tistih katere
bodo skladno z odlokom o ustanovitvi skupnega organa občin še vedno neposredno izvrševali ţupani. V
skupščine se bodo s strani občin imenovali predstavniki, ki bodo prevzeli nadzor in naloge skupščine.
Po zaključeni razpravi ţupan predlaga sprejetje naslednjih sklepov.
38. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v prvem branju sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
statusnem preoblikovanju javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.
(014-0003/07-odl176/11).
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/8
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin
Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic
v javnem podjetju Komunala Kranj d.o.o. – prva obravnava:
39. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor v prvem branju sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo,
Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala Kranj
d.o.o. (014-0003/07-odl175/11).
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
-

Brolih Janez je sproţil vprašanje o odvozu kosovnega materiala in sicer ga je zanimalo, ali se bo
le ta izvajal še v naprej. Odgovor je podal Bohinec, ki je obrazloţil, da kosovnega odpada ni ţe
drugo leto (lani je bila sicer vseslovenska akcija – Očistimo Slovenijo). Predstavnica Komunale
Kranj pa je ob tej priliki dodala, da je ločeno zbiranje odpadkov pokazalo odlične rezultate.

Ad/9
Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2011 – predlog:
Kratko predstavitev glede programa je podala Anka Bolka in sicer je pojasnila deleţe sofinanciranja
programov športa. Sami deleţi se glede na prejšnja leta niso spreminjali, saj se je delitev sredstev glede na
prejšnja leta pokazala kot uspešna. Predlaga, da Občinski svet sprejme naslednji sklep:
40. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2011 v predlagani
obliki (410-0008/10-pr06/11).
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Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/10
Sklep o tehničnem popravku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Krvavec (Uradno glasilo Občine Preddvor št. 5/2006) – predlog:
Bohinec Marko, direktor Občinske uprave uvodoma pojasni, da je pri pripravi prostorskih aktov prišlo do
napake pri vnosu podatka o površini (zavedel se je podatke 36 m2 namesto 63 m2). Ugotovljeno napako je
potrebno uskladiti, zato se izvede tehnični popravek tekstualnega dela veljavnega planskega akta.
41. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg
ob Kokri, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave, odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kranjsko in sorško polje ter odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditveno območje Krvavec, št. 3505-0001/07-s019/11-os.
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/11
Sklep o imenovanju članov krajevnih odborov – predlog:
Volitve za zunanje člane odborov so potekale skladno z določili novega statuta in so na vseh zborih potekale
brez zapletov.
Ţupan opozori na popravek pri KO Mače in sicer na Potoče. Zorman Ciril predlaga, da se pri KO Bela popravi
predsednik KO, namesto Ciril Zorman je namreč predsednik KO Danilo Ekar.
42. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o imenovanju Krajevnih odborov (011-0001/10-sos020/11).
Sklep je bil sprejet soglasno
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)
Ad/12
Delo odborov:
Ţupan poziva zapisnikarje(ce), da se pri zapisnikih na koncu doda zaključek oz. sklep, kjer se povzame sklepe
in določi naloge.
Glede 3. točke zaključka sestanka Odbora za malo gospodarstvo in turizem, ţupan predlaga, da to nalogo
prevzame turistično društvo.
Mirjam Pavlič ob tej priliki doda še, da je bila predstavitev na sejmu, kjer so bili udeleţeni tudi člani
turističnega društva, zelo uspešna, saj je bil zanimanje za ogled Preddvora zelo veliko.
Občinski svet je seznanjen z zapisniki sestanka KO in jih potrjuje.

Ad/13
Vprašanja in pobude:

Marko Bohinec predlaga sprejem dveh sklepov in sicer:
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43. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrjuje in kot take posreduje vseh šest predlaganih kandidatov za
porotnike Okrožnega sodišča v Kranju, in sicer:
- Bergant Marija, Kokra 42, Preddvor
- Brun Marija, Bašelj 8, Preddvor
- Klanjšek Andrej, Tupaliče 64, Preddvor
- Markun Nataša, Tupaliče 22a, Preddvor
- Roblek Miro, Bašelj 62, Preddvor
- Sitar Staša, Dvorski trg 6, Preddvor.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

44. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor ugotavlja, da noben od ponudnikov za prodajo 100% deleža Energetike
Preddvor, d.o.o. ne dosega minimalnih pričakovanj glede na cenitev, zato se ne izbere nihče. Postopek
javnega zbiranja ponudb za prodajo finančnega premoženja (Ur. l. RS, 38/2010) se zaključi.
Sklep je sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 članov – 11 opredeljenih.)

Ad/13
Vprašanja in pobude:
1. Janez Polajnar je opozoril na neurejeno okolico okoli podjetja Energetika Preddvor, d.o.o. in prosi, da
se direktorja tega podjetja pozove naj okolico očisti. Ekar Danilo pa predlaga, da se v opis del in
nalog direktorja te druţbe doda tudi ureditev in skrb za okolico.
2. Marko Bohinec je pojasnil tudi glede poteka podelitve stavbne pravice za izvedbo investicije novega
vrtca v Preddvoru, in sicer so bile izločene parcele, ki bodo prešle pod stavbno pravico. Podpis
pogodbe (za podelitev stavbne pravice) bo izvedena v kratkem, v teku je tudi izdelava idejne zasnove.
3. Glede zdravstvenega doma je ţupan povedal, da so bile manjše napake, ki so ţe v odpravi, trenutno
pa se pogodbeno urejajo razmerja do najemnikov poslovnih prostorov (zobozdravnik itd.).
4. Ţupan je nadaljeval s pojasnitvijo organizacije CERO – gorenjska organizacija zdruţenja ţupanov, ki
se bo z naslednjo sejo razpustila, ker se bodo območja gorenjske ločila (zgornja, spodnja gorenjska).
5. Za projekt GORKI je ţupan povedal, da je ministrstvo priznalo napako. V letu 2012 bodo poskušali
pridobiti sredstva za izpeljavo projekta.
6. Pojasnilo ţupana pa je bilo tudi glede komentarja o nerazvitosti občine, in sicer to pomeni, da po
določenih kazalnikih (razvitost, opremljenost s infrastrukturo, itd.), Občina Preddvor spada pod
nerazvito, kar pa pomeni, da je pri določenih projektih upravičena do 100% sofinanciranja.
7. Robleka je zanimalo tudi kakšni so načrti glede zaključka kanalizacije v Bašlju. Ţupan pojasni, da se
z zaključkom čaka Mestno občino Kranj, ki pridobiva gradbeno dovoljenje za izpeljavo kanalizacije
na svojem področju, ki se bo priključila kanalizaciji v Bašlju.
8. Zorman Cirila je zanimala izpeljava širitve ceste ter pločnika na Srednji Beli, vendar ţupan predlaga,
da se krajevni odbor sestane in pregleda traso pločnika ter ceste.
Seja je bila zaključena ob 21:15 uri.

Zapisala:
K. Pernuš

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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