OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 25.01.2007
Številka: 07-os-3
Z A P I S N I K
3. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor
z dne 25.01.2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor

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:

/
župan Miran Zadnikar, Marko Bohinec – direktor Občinske uprave Občine Preddvor,
mediji: Katja Kozina - Radio Kranj; Stojan Saje – Gorenjski glas; Deželna TV – Loka
TV

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 2. (redne) seje in realizacije sklepov;
določitev dnevnega reda 3. (redne) seje;
imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Preddvor - predlog;
imenovanje članov krajevnih odborov Občine Preddvor - predlog;
soglasje za odpis opredmetenih osnovnih sredstev Osnovnega zdravstva Gorenjske - predlog;
vprašanja in pobude.

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 2. (redne) seje in realizacije sklepov:
32. SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
33. SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 12.01.2007.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/3
Določitev dnevnega reda 3. (redne) seje:
34. SKLEP:
Potrdi se dnevni red 3. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/4
Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Preddvor – predlog:
Župan preda besedo Bojanu Lavrinšku, predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Preddvor, ki poda kratko predstavitev gradiva, katerega so svetniki prejeli v gradivu.
Župan še pojasni, da je bila pri usklajevanju predlogov upoštevana tako strankarska pripadnost posameznih
članov Občinskega sveta kot tudi strokovnost le-teh in ostalih predlaganih zunanjih članov.
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Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov.

35. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Statutarne komisije Občine Preddvor v sestavi: Danilo Ekar kot predsednik in
Anka Bolka ter mag. Stanislav Bergant kot člana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o naslednjem sklepu oziroma imenovanju Bohinec predstavi strokovnost predlaganih
članov, in sicer: Tatjana Kavčič – pred upokojitvijo zaposlena v finančnem sektorju, Vida Studen – pred
upokojitvijo zaposlena v računovodskem sektorju in Mile Špehar – pravnik, zaposlen kot revizor.
36. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Preddvor v sestavi: Tatjana Kavčič kot
predsednica ter Vida Studen in Mile Špehar kot člana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za premoženjsko pravne zadeve se predlaga
zamenjava, in sicer se imenuje Danila Ekarja namesto Janeza Snedca.
37. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za premoženjsko pravne zadeve, in sicer se imenuje Danilo
Ekar namesto Janeza Snedca.
Sklep je bil sprejet soglasno.
38. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za premoženjsko pravne zadeve Občine Preddvor v sestavi: Janez
Polajnar kot predsednik ter Bojan Lavrinšek, Danilo Ekar, Darja Delavec, Jože Krč in David Špehar kot
člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo se
predlaga zamenjava, in sicer se imenuje Janeza Snedca namesto Danila Ekarja.
39. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo, in sicer se
imenuje Janez Snedec namesto Danila Ekarja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
40. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo Občine Preddvor v
sestavi: Miro Roblek kot predsednik ter Janez Snedec, Slavko Prezelj, Marija Brun, mag. Vilma Regovc in
Franc Šenk kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo se
predlaga zamenjava, in sicer se imenuje Branka Tičarja namesto Bojana Lavrinška.
41. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo, in
sicer se imenuje Branko Tičar namesto Bojana Lavrinška.
Sklep je bil sprejet soglasno.
42. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo Občine Preddvor v
sestavi: Janez Snedec kot predsednik ter Branko Tičar, Ciril Zupin, Florijan Bulovec, Marjan Ciperle in
Jure Prestor kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za malo gospodarstvo in turizem se predlaga
zamenjava, in sicer se imenuje Francija Grkmana namesto Bernarde Šifrer, pri čemer Zupin poda utemeljitev,
in sicer se Grkman predlaga z ozirom na zastopanost vseh turističnih društev v občini, prav tako pa je
predlagani aktiven podjetnik.

43. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za malo gospodarstvo in turizem, in sicer se imenuje
Franci Grkman namesto Bernarde Šifrer.
Sklep je bil sprejet soglasno.
44. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za malo gospodarstvo in turizem Občine Preddvor v sestavi: Ciril
Zupin kot predsednik ter Danilo Ekar, Miro Roblek, Ana Ančimer, Mirjam Pavlič in Franci Grkman kot
člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo se predlaga zamenjava, in
sicer se imenuje Branka Tičarja namesto Danila Ekarja.
45. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, in sicer se imenuje Branko
Tičar namesto Danila Ekarja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
46. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo Občine Preddvor v sestavi: mag. Stanislav
Bergant kot predsednik ter Branko Tičar, Frančiška Rozman, Janez Aleš, Tomaž Polajnar in Janez
Zaplotnik kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o potrditvi mandatov članom Odbora za šolstvo, šport in kulturo se predlaga zamenjava, in
sicer se imenuje Danila Ekarja namesto Branka Tičarja.
47. SKLEP:
Potrdi se zamenjava članov v predlogu za Odbor za šolstvo, šport in kulturo, in sicer se imenuje Danilo
Ekar namesto Branka Tičarja.
Sklep je bil sprejet soglasno.
48. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Odbora za šolstvo, šport in kulturo Občine Preddvor v sestavi: Anka Bolka kot
predsednica ter Slavko Prezelj, Danilo Ekar, Damjan Kovačič, mag. Roman Rogelj in Mojca Velkavrh
Žižek kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred glasovanjem o naslednjem sklepu so si člani Občinskega sveta enotni, da se Svet za javno varnost potrdi
kot predlagano, pri čemer bosta konkretna predstavnika policije in šole imenovana naknadno.
49. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Sveta za javno varnost Občine Preddvor v sestavi: Slavko Prezelj kot
predsednik ter Janez Polajnar, Janez Snedec, Bojan Lavrinšek, Andrej Sodnik, predstavnik Policijske
postaje Kranj in predstavnik Osnovne šole Preddvor kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
50. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Preddvor v sestavi:
Bojan Lavrinšek kot predsednik ter Nuša Zadražnik in Peter Zupan kot člana.
Sklep je bil sprejet soglasno.
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51. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Sveta uporabnikov javnih dobrin Občine Preddvor v sestavi: Antonija Kociper
kot predsednica ter Zlatko Bobnar in Nataša Markun kot člana.
Sklep je bil sprejet soglasno.

52. SKLEP:
Potrdi se imenovanje članov Komisije za priznanja Občine Preddvor v sestavi: Frančiška Rozman kot
predsednica ter Anka Bolka, Anica Celar Gorza, Lidija Kos in Srečko Roblek kot člani.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Po sprejetju zgoraj navedenih sklepov novoimenovani predsedniki delovnih teles Občinskega sveta predlagajo,
da se jim posreduje dokumentacija prejšnjega delovanja posameznih odborov, nakar župan predlaga, da se
posredujejo zapisniki odborov oziroma se interesentom omogoči vpogled v zahtevano dokumentacijo.
Župan predlaga še glasovanje glede predstavnikov v svetih Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor in Doma
starejših občanov Preddvor.
Po obrazložitvi s strani direktorja uprave Bohinca glede postopkov o predmetnem imenovanju in po
usklajevalni razpravi svetnikov sta bila sprejeta naslednja sklepa.
53. SKLEP:
Za predstavnika Občine Preddvor v svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije
Valjavca Preddvor se imenujeta Anka Bolka in Danilo Ekar.
Sklep je bil sprejet soglasno.
54. SKLEP:
Za predstavnika Občine Preddvor v svetu Doma starejših občanov Preddvor se imenuje Miro Roblek.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/5
Imenovanje članov krajevnih odborov Občine Preddvor – predlog:
Župan pojasni, da so v času sklica redne seje sveta potekali še zbori krajanov, na katerih so se oblikovali
predlogi za člane posameznih krajevnih odborov.
Bohinec pojasni, da so zapisniki posameznih zborov v usklajevanju pri delovnih predsednikih – predstavnika
KO Bašelj in KO Mače opozorita, da zapisnikov še nista prejela – urgenca glede posredovanja.
55. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor sprejme Sklep o imenovanju članov Krajevnih odborov, št. s001/07-os.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/6
Soglasje za odpis opredmetenih osnovnih sredstev Osnovnega zdravstva Gorenjske – predlog:
Kratko obrazložitev v gradivu posredovanega predloga poda Bohinec.
56. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor soglaša s predlaganim odpisom opredmetenih osnovnih sredstev Osnovnega
zdravstva Gorenjske, in sicer računalniške opreme v OE Zdravstveni dom Kranj (nabavna vrednost
178.813,75 Sit) ter zobozdravstvene opreme v OE Zobna poliklinika Kranj (nabavna vrednost 410.333,65
Sit).
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad/7
Vprašanja in pobude:
1.

Župan svetnike seznani s stanjem glede Energetike Preddvor d.o.o. oziroma stanja sistema
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju sistem DOLB), in sicer pojasni, da je
Energetika Preddvor d.o.o. s podpisom štiripartitnega dogovora dolžna plačati davek (cca od 70 do
105 mio.), kar pa se poskuša sanirati in s tem namenom je bil 28. 12. 2006 podpisan dogovor med
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Energetiko Preddvor in Občino Preddvor, s katerim bi se obveznosti glede plačila prenesle na Občino
Preddvor. To davčno ni sporno, lahko pa se pojavi dvom glede pravne oblike in zato se predlaga, da
se zaprosi za dodatno pravno preučitev pogodbe.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
57. SKLEP:
Pred dokončno odločitvijo in potrditvijo dogovora med Energetiko Preddvor d.o.o. in Občino Preddvor je
potrebno pridobiti dodatno strokovno mnenje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Župan svetnikom predstavi še naslednji predlog, in sicer, da se Energetika Preddvor dokapitalizira, s
čimer se je strinjala tudi pravna služba Občine Preddvor, pri tem pa ne prihaja pa do nikakršnih
finančnih obveznosti, to pa pomeni, da se nedokončana investicija občine zaključi in da se na podlagi
sodne cenitve, notarskih, sodnih in zemljiškoknjižnih postopkov opremo prenese na Energetiko
Preddvor. Župan meni, da bo tako lažje postalo jasno, kaj z Energetiko Preddvor v bodoče: najem,
prodaja ipd.
V razpravi Bergant sprašuje, kaj to pomeni glede profitabilnosti Energetike Preddvor, nakar župan
predlaga, da se ta vprašanja razčiščujejo na predvidenem sestanku glede razreševanja vprašanja
Energetike Preddvor, ko bo prisotna tako finančna kot pravna svetovalna služba.
Prezlja zanima, ali ob prenosu opreme s strani Občine Preddvor na Energetiko Preddvor ne bo prišlo
do enake posledice, kot je sedaj, torej brezplačni odstop opreme – plačilo davka, nakar župan
odgovarja, da ne, ker gre pri tem za povečanje kapitala oziroma vlaganje.
Berganta zanima vprašanje razrešnice direktorja Energetike Preddvor, Damjana Muleja, nakar župan
odgovarja, da je Mulej dolžan zagotavljati normalno in pravilno oskrbo z ogrevanjem do nadaljnjega.
Na Roblekovo vprašanje glede pravilnosti prenosa opreme na Energetiko Preddvor župan pojasni, da
je pri takem predlogu sodelovala pravna služba in da se le-ta strinja z dokapitalizacijo Energetike
Preddvor, pri čemer ne prihaja do dodatnih finančnih obremenitev.
Po končani razpravi župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa.
58. SKLEP:
Občinski svet Občine Preddvor pooblašča župana Občine Preddvor za izvedbo postopka dokapitalizacije
Energetike Preddvor d.o.o. s stvarnim vložkom (kotlovska oprema), ki je v lasti Občine Preddvor.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Župan v nadaljevanju poda kratko predstavitev občinskih aktivnosti, in sicer kot sledi:
2.

Pripravljen je popis investicij, za katere se smatra izvedba in glede na razgovore s projektantskimi
službami je bilo usklajeno, da se do konca junija 2007 pripravi določena dokumentacija. Na podlagi
razpoložljive dokumentacije je bil pripravljen seznam predvidenih investicij, ki je bil posredovan na
BSC d.o.o., regionalno družbo. Iz tega seznama naj bi se na podlagi določenih kriterijev in pogojev
izločilo določene projekte za realizacijo v npr. naslednjih treh letih.
Župan nadaljuje, da potekajo sestanki in razgovori z vsemi 18 župani gorenjske regije v vezi s tem,
kateri projekti naj bi bili izvedljivi. Prejeti so bili kriteriji glede investicij in največ so ovrednoteni
projekti regionalnega pomena, pri čemer pojasni, da konkretni predlogi Preddvora takega pomena
nimajo, zato je prišlo tudi do določenih nasprotovanj glede takega rangiranja.
Župan nadaljuje, da je za razpise oziroma projekte regionalnega pomena razpisanih 8,5 mio. EUR
letno za celotno Gorenjsko, razpisi posameznih resornih ministrstev in sredstva za izvedbo le-teh pa
so še nedorečena. Pojasni, da potekajo še roki za dopolnitve predlogov, do konca junija pa je potrebno
za posamezne projekte zagotoviti tudi lastna sredstva, urediti potrebno dokumentacijo in ustrezati
kriterijem, ki so za izbor projekta potrebni.
Župan pove, da so bili iz celotnega seznama predlogov Občine Preddvor s strani BSC d.o.o. uvrščeni
le trije projekti, in sicer svetnike neuradno seznani, da so to: 1) kanalizacija Bašelj in kanalizacija ter
toplovod v naselju Hrib (cca 420 00 EUR), 2) zbirni center v Preddvoru (cca 250 000 EUR) in 3)
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poslovna cona Preddvor – infrastruktura (cca 1,5 mio. EUR), pri čemer pove, da so možnosti za izbor
res minimalne in bo prihajalo do sprememb.
Nadalje župan predstavi celoten predlagan seznam projektov:
- kanalizacija in toplovod Preddvor – Hrib (pridobljena so vsa gradbena dovoljenja) – cca 270 000
EUR:
- kanalizacija Bašelj – 2. faza (v zaključni fazi pridobitve gradbenega dovoljenja) – cca 150 000
EUR;
- kanalizacija Bašelj – 3. faza in kanalizacija Nova vas, Mače, Tupaliče,.., vsa manjkajoča naselja
razen Možjance in Kokre – izdelani so idejni projekti;
- poslovna cona Preddvor;
- vodovodi Tupaliče, Možjanca in Draga – ob tem pojasni, da UE Kranj na področju Možjance in
Mač ne izdaja več gradbenih dovoljenj občanom, ker ni urejenega statusa javnih vodovodov,
namreč posamezni vodovodi so v drugih upravljanjih, vendar pa potekajo s strani občine
usklajevanja za ureditev tega vprašanja (Mače – odgovora še ni, Možjanca – pridobljeno
soglasje, da vodovode prevzame občina, problematika na tem področju pa obstaja glede dostopa
do vode) – vrednost cca 300 000 – 400 000 EUR;
- asfaltiranje kategoriziranih cest do kmetij stanovalcev na področju Kokre, Potoč in Jablance (ni
potrebnih gradbenih dovoljenj, problematika pa se pojavlja glede razreševanja lastništva
posameznih odsekov, s čimer je kandidatura na razpisih pogojena) – vrednost cca 650 000 EUR;
- mostovi in prepusti po celotni Občini Preddvor – predvsem v Kokri in na Beli;
- ureditveni načrt jezera Črnava;
- rekonstrukcija cest Bašelj – Babni vrt, Spodnja Bela – Žablje, Možjanca – Štefanja Gora,
Preddvor – Breg – Tupaliče;
- zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov;
- adaptacija vrtca na Zgornji Beli;
- nadgradnja sistema DOLB.
Župan nadaljuje, da je potrebno rangiranje prednostnega razreševanja posameznih projektov, pri
čemer naj bi prednost dobili projekti s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, še enkrat pa poudarja, da
je problematično predvsem lastno zagotavljanje sredstev za kandidaturo in izvedbo.
V razpravi Lavrinšek opozori na odvzem določenih dobrin iz področja Občine Preddvor, za katere pa
občina ne prejema nikakršnih povratnih sredstev – izpostavi predvsem vprašanje odvzema vode.
Župan odgovarja, da je to zelo pereč problem, vendar pa je ta dobrina državna lastnina, sprejeta pa je
zakonodaja, s katero se vsi vodovodni sistemi (npr. Mače, Možjanca ipd.) prenašajo v last lokalnih
skupnosti, problem pa se pojavi, ko nekateri te lastnine občini nočejo predati. V nadaljevanju takega
prevzema se predvideva, da občina uskladi vse lokalne akte, uredi javni vodovod in od države pridobi
koncesijo za upravljanje in uporabo, pri podelitvi koncesije pa občina prejme določena sredstva.
Bergant paralelno izpostavi odvzem javnega dobra, in sicer divjadi, kjer pa je bila izdana odločba
Ustavnega sodišča RS, da kjer se ustvarja javno dobro, mora država del koncesnine vrniti lokalni
skupnosti in državi je že naložena sprememba zakona s tega vidika. Bergant meni, da bi tudi na
področju vode morala biti koncesnina, ki bi pripadala lokalni skupnosti.
Glede zgoraj navedenih predlogov Bergant poudari, da je infrastruktura v občini zelo slaba in zaostala
glede na okolico in bi bilo potrebno k lastnim sredstvom, katera mora občina zagotavljati, animirati
prebivalstvo k soudeležbi glede sredstev, nakar predlaga, da pristojni odbor izdela kriterije za izvedbo
popravila stanja v občini, med katerimi pa je potrebna soudeležba in pripravljenost sodelovanja
krajanov v delu in denarnih sredstvih.
Župan odgovarja, da so bile podobne pobude dane na krajevnih odborih, potrebna pa je zakonsko
ustrezna izvedba, nakar Bergant apelira, da se intenzivno pristopi k izvedbi takega predloga. Župan
odgovarja, da bo dokončno odločitev razreševanja v tej smeri potrebno doreči pred sprejetjem
proračuna za leto 2007.
3.

Bolkova predlaga, da bi bilo smotrno izdelati vnaprejšnji terminski plan zasedanj članov Občinskega
sveta z ozirom na prevzete obveznosti le-teh, nakar župan odgovarja, da je vnaprejšnje terminsko
določanje sestajanja članov sveta glede razreševanja aktualne in tekoče problematike težko
predvidljivo in vnaprej določljivo.

4.

Prezelj pohvali vzpostavitev uradne spletne strani Občine Preddvor, pri čemer predlaga, da se
objavijo še druge informacije, npr. podatki o prireditvah, posameznih društvih ipd., nakar župan
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odgovarja, da je potrebno sprotno ažuriranje podatkov, celotna predstavitev občine na vseh področjih,
glede česar pa je potrebna zagotovitev določenih sredstev v proračunu za službo, ki bo to dosledno
izvajala.
Bolkova v zvezi z objavo informacij na spletnih straneh izpostavi spletno stran Občine Šenčur, ki
preko spleta izvaja informacije o prostorskih planih občine, nakar Bohinec odgovarja, da v zvezi s
tem poteka pridobivanje informacij za izvedbo tovrstnega objavljanja podatkov, prav tako pa je
potrebna zagotovitev sredstev v proračunu.
Župan se svetnikom zahvali za udeležbo in ob 19.50 uri zaključi sejo.
Zapisala:
M. Strle

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
župan
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