MANDAT 2010 -2014

OBČINA PREDDVOR
OBČINSKI SVET
Datum: 5. 3. 2012
Številka: 10-os-12
Z A P I S N I K
12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor,
z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri

Prisotni člani OS:
Opravičeno odsotni:
Ostali prisotni:

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

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

ugotovitev sklepčnosti;
pregled in potrditev zapisnika 11. (redne) seje ter realizacija sklepov;
določitev dnevnega reda 12. (redne) seje;
odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 2012;
letni program športa v Občini Preddvor za leto 2012 – predlog;
delo odborov;
vprašanja in pobude.

Ad/1
Ugotovitev sklepčnosti:
Župan ugotovi, da je število članov Občinskega sveta sklepčno (prisotnih je 10 (deset) članov Občinskega
sveta) in prične s sejo.

Ad/2
Pregled in potrditev zapisnika 11. (redne) seje ter realizacije sklepov:
Na zapisnik ni pripomb, razen ene, ko Ekar opozori, da je potrebno na strani 8 v stavku »Imenovana je bila
komisija za pregled te infrastrukture, opravljena je bila cenitev samo po ključu « besedo ključ zamenjati z
besedo delež.

136. SKLEP
Potrdi se zapisnik in realizacija 11. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor s popravkom.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Ad/3
Določitev dnevnega reda 12. (redne) seje.
Na predlagani dnevni red ni pripomb.
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Ad/4
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 2012:
Župan pojasni, da se je lani na podlagi ponudbe za investicijo vrtca pripravil Investicijski program, ki mora
biti usklajen s proračunom. Pri pripravi proračuna so bili v njem zajeti dejanski zneski sklenjenih pogodb,
vendar so v Investicijskem programu predvideni še ostali stroški (npr. nepredvidena dela, gradbeni nadzor,
inženiring …). Vse te zadeve morajo biti vključene v NRP. Vrednost ponudbe v lanskem letu je bila
2.484.000,00 €. S pogajanji je občin dosegla ceno 2.376.000, 00 €. 100.000,00 € je razlike, 100.000,00 € so
nepredvidena dela, 44.000,00 € pa so ostali stroški. Župan pove, da upa, da do podražitev oz. dodatnih
stroškov v času gradnje ne bo prišlo. Ker mora biti Investicijski program, po katerem je višina zadolževanja
višja za 250.000,00 €, usklajen s proračunom, je potrebno sprejeti ta rebalans. Črpanje sredstev pa bo glede na
potrebe oz. glede na situacije. Župan pove, da upa, da kredit kljub temu ne bo presegel 1.500.000,00 €.
Župan odpre razpravo:
Zormana zanima zakaj se pri proračunu ni upošteval znesek naveden na Investicijskem programu, pač pa se je
predvidel znesek v višini 1.500.000,00 €.
Župan mu odgovori, da je občina pri proračunu upoštevala le dejanska sredstva, morebitni ostali stroški pa so
predvideni v drugih postavkah. Bohinec pove, da se je Investicijski program začel delati, ko so bili že znani
podatki iz ponudbe s strani Jelovice. V tem času so bila tudi že pogajanja s strani Jelovice, ki je svojo ceno
spustila. Spuščena cena se je nato upoštevala pri proračunu, zato je sedaj prišlo do neskladja. Župan pove, da
občina ni pričakovala nepredvidenih del, saj gre za projekt na ključ. Gradbeni nadzor in inženiring pa sta bila
predvidena v proračunskih postavkah, vendar ne v taki obliki, kot je to formalno določeno v Investicijskem
programu. Župan pove, da je bila v proračunu sprejeta le številka pogodbene vrednosti z Jelovico in nič
drugega, sam Investicijski program pa poleg tega vključuje še ostale zneske. Ekar še pove, da je zaradi
nepredvidenih stroškov bolje predvideti večje zadolževanje, ki pa ni nujno da bo izkoriščeno. V Investicijskem
programu je to zadolževanje že predvideno. Kredit se bo črpal na podlagi situacij in bo šel direktno izvajalcu
od Eko sklada.
Župan svetnikom po postavljenih vprašanjih še enkrat razloži, da teh 250.000,00 € predstavlja možnost
zadolžitve. Če občinski svet sprejme 1.750.000,00 € možnosti za zadolžitev, gre nato občina prosit ministrstvo
za dovoljenje, ki občini to dovoli, saj še nima kredita. Za ta znesek nato občina išče kredit pri bankah. Ko je
kredit na bankah odobren, ministrstvo še enkrat preveri in to odobri. Nato pa se ta kredit črpa po situacijah.
Župan predvideva, da se bo po situacijah prišlo do 1.500.000,00 in občina ostalega kredita ne bo koristila.

Župan predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
137. SKLEP
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2012 (odl185/12) se sprejme
po skrajšanem postopku.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

138. SKLEP
Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2012 (odl185/12)
v predlaganem besedilu s prilogami.

Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Ad/5
Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2012 – predlog:
Bolkova pove, da je potrebno Letni program športa sprejeti vsako leto pred razpisom. Odbor je pripravil
predlog, kjer je razdelil deleže po skupinah, ki so določene s predpisi. Letni program športa je zelo podoben
kot lani, razlika je samo pri zmanjšanju zneska za pohodništvo in planinstvo, več sredstev pa je odbor namenil
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Interesni športni vzgoji otrok in za kakovostni in vrhunski šport mladine. Mnenje odbora je, da se sredstva v
veliki meri namenijo otrokom.
Župan predlaga sprejetje naslednjega sklepa:
139. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor potrdi Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2012 v predlagani
obliki (410-0003/12-pr12/12).
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Ad/6
Delo odborov:
Nadzorni odbor.
140. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 2. seje Nadzornega odbora.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Odbor za šolstvo, šport in kulturo.
Bolka pove, da je bil 6. sestanek odbora namenjen pregledu in pripravi Pravilnika o vrednotenju in
sofinanciranju športnih programov. Povabljeni so bili tudi iz šole, zaradi predloga o sofinanciranju šole v
naravi, vendar je bilo ugotovljeno, da to ni v skladu s predpisi, zato se to v pravilnik ne da uvrstiti. Na 7.
sestanku je odbor nadaljeval s pripravo pravilnika in z Letnim programom športa.
Bolkova predstavi še predlog odbora o spremembi plačilne dinamike in sicer se občinskemu svetu predlaga v
potrditev sprememba navedbe v pogodbah o sofinanciranju kulturnih in športnih programov, da se drugi del
izplača v drugi polovici leta 2012, vendar najkasneje do 1. oktobra. S tem se odbor strinja in sprejme sklep.

141. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se v pogodbah o sofinanciranju kulturnih in športnih
programov spremeni datum izplačila drugega obroka in sicer se navede, da se drugi del izplača v drugi
polovici proračunskega leta, vendar najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

142. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 6. in 7. sestanka Odbora za šolstvo, šport in kulturo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Odbor za malo gospodarstvo in turizem.
Pavličeva pove, da je bil zapisnik že obravnavan na občinskem svetu. Povzame, kaj je bilo že zaključeno in
sicer ureditev pešpoti okoli jezera in brežina, spremenjen je bil odpiralni čas TIC-a, ki je bil v zimskem času v
petek, soboto in nedeljo odprt od 14.00-18.00 ure. Opravljeno je bilo izobraževanje turističnih informatorjev,
končan je projekt Ohranjanje starih domačih imen, pridobila se je ponudba domačih ponudnikov iz drugih
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slovenskih mest, izdal se je vodnik po Občini Preddvor in Planinske karte o Preddvoru v štirih jezikih, začeti
so bili prvi vodeni ogledi po Preddvoru, urejena je bila možnost izposoje koles, urejena je bila spletna stran
Zavoda, do sedaj se je na TIC-u oglasilo že 411 turistov od julija do decembra, ki so se zanimali za
znamenitosti, kulinariko. Preddvor je bil prisoten na sejmu Turizem in prosti čas. Izdana je bila razglednica,
organizirane so bile božično-novoletne delavnice za otroke. Urejeno je povezovanje turističnih in gostinskih
ponudnikov, odprte zadeve so še igrišče v Preddvoru, kjer je pogodba z izvajalci že podpisana in bo v sklopu
vrtca to tudi narejeno. Projekt Grajski park je bil uvodoma predstavljen v Kranju na Zavodu za kulturno
dediščino in izvajalec Sava projekt že pripravlja. Za novo igrišče v vrtcu Čriček na Beli se pripravlja idejni
načrt, kolesarska počivališča in informativne table v Preddvoru pa čakajo na poletno sezono.
Ekar poda pripombo na sklep odbora, ki je zapisan v zapisniku, kjer odbor zadolžuje občinski svet, da v
razumnem okviru sprejme OPN, s pojasnilom, da občinski svet ne more pospeševati sprejema OPN, saj je to
odvisno od ministrstva. V zvezi s poslovno cono pa pove, da je sprožitev ustavnega spora v interesu interesne
skupnosti in ni predmet občinske uprave.
Bohinec v zvezi z ustavnim preverjanjem poslovne cone pove, da to ureja zakon in da je napadanje zakona
brezpredmetno in da v zvezi s tem pričakuje dopis odvetnika, ki ga bo nato posredoval odboru.
Predlog Ekarja je, da se s tovrstnimi aktivnostmi manj obremenjuje občinsko upravo in občinski svet. Na drugi
del bo dal odgovor odvetnik, prvi del v zvezi z OPN-om pa sprejetje ni v pristojnosti občinskega sveta in
občine, pač pa ministrstva, kjer pa predlog že imajo.
Roblek v zvezi z namensko porabo sredstev iz naslova turistične takse pove, da je župan že razložil, da ta
denar ne gre v proračun namensko. Župan še enkrat pojasni, da v kolikor bi bil denar namenski, bi bilo za
turizem namenjenih le 20% od zneska, ki ga turizem dobi sedaj. Pove, da turizem dobi precej več sredstev, kot
jih je pobranih s turistično takso.

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.
Brolih pove, da se je spremenil pravilnik. Sprejeli so tudi dva zaključka. Prvi v zvezi z občinskimi poljskimi
potmi in sicer je predlog, da bi se vsako leto za eno vas namenilo 50-100 m3 navadnega peska, za ureditev
poljskih poti, kar bi zneslo cca. 1.500,00-2.000,00 €, ki bi ga nato krajani sami razvozili. Župan pove, da se, v
kolikor ga bodo krajani sami razvozili, strinja, da občina nameni pesek za ureditev poljskih poti.
Bohinec pove, da je pomembno, da se upošteva tudi drugi del zaključka, ki navaja, da je potrebno k
sodelovanju povabiti krajevne skupnosti, da s prostovoljnim delom opravijo nekatera dela. Da se tako ugotovi
tudi, katere ceste je potrebno urediti. Brolih in Roblek povesta, da je bil seznam cest narejen in oddan že v
lanskem letu.
V zvezi z drugim zaključkom, ki se nanaša na pasje iztrebke Brolih pove, da bo v Viharniku objavljen članek
v zvezi z iztrebki in prenosom bolezni. Želi, da se inšpektor vključi ob koncu tedna (sob in ned).
Župan pove, da se odlok že pripravlja. V zvezi z odlokom Bohinec pove, da je prvi delovni osnutek
pripravljen, table so kupljene, vendar jih zaradi vremena ni bilo možno postaviti, inšpektorji pa med vikendi
ne delajo, zato bi nadzor opravljal redar.
143. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 4. sestanka Odbora kmetijstvo in gozdarstvo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Krajevni odbor Tupaliče.
Brolih pohvali preddvorsko komunalo, da je bilo kar nekaj storjenega na tem območju.
144. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 3. sestanka Krajevnega odbora Tupaliče.

Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)
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Odbor za delo, zdravstvo, socialo in otroško varstvo.
Zapisnik je izvzet iz gradiva za občinski svet, Roblek ga le povzame.
145. SKLEP
Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Odbora za delo, zdravstvo, socialo in
otroško varstvo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
(Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov – 10 opredeljenih.)

Ad/7
Vprašanja in pobude:
Robleka zanima, če bo tudi letos čistilna akcija. Pavličeva odgovarja, da bo potekala 24. 3. 2012, v sklopu
vseslovenske akcije.
Pavličevo zanima, če bo organiziran kosovni odvoz in dobi odgovor, da odvoza kosovnega materiala ni več.
Polajnar pove, da so v preteklem tednu čipirali kontejnerje z rumenim pokrovom. Čip je namenjen evidenci
oddaje količine odpadkov.
Brolih preda elaborat prometne ureditve Preddvora Ekarju in Zormanu.
Bohinec v zvezi z dopisom Mercatorja za defibrilator pove, da so pripravljeni brezplačno odstopiti prostor,
izobraževati svoje delavke, vendar pri sami nabavi sredstev ne bodo namenili. Tudi v večjih hipermarketih
Mercator ni sam kupil defibrilatorja ampak so v enaki obliki odstopili prostor. Ta market bi bil prvi manjši. Če
Občina dobi drugega donatorja oz. sama kupi defibrilator, ga lahko namesti v Mercator. Cena defibrilatorja je
nekje med 2.000,00 in 3.000,00 €.
Župan še pove, da so se gradbena dela v zvezi z vrtcem začela.

Občinski svet Občine Preddvor se je zaključil ob 20.10 uri.

Zapisala:
M. Kadunc

OBČINSKI SVET OBČINE PREDDVOR
Miran Zadnikar
Župan
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